
Η γέννηση του 
Ιησού Χριστού:  

 Τά σωτήρια τοῦ 
κόσμου,  

 ἡ γενέθλιος 
ἡμέρα τῆς 
ἀνθρωπότητος, 

 ἡ κοινή ἑορτή 
πάσης τῆς 
κτίσεως.  

(Μ. Βασίλειος) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XLyA6vxHdyIJ:www.e-morfi.gr/product.php?productid=103+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%B1&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr


           α΄ 
 Λκ 2, 1 …ο Καίσαρας Αύγουστος1 έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη... 
3. Όλοι πήγαιναν να απογραφτούν … στον τόπο της καταγωγής τους. 
4. Πήγε κι ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη του Δαβίδ, 
που ονομάζεται Βηθλεέμ2, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. 
5. Είχε μαζί του τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. 
6. Τον καιρό που αυτοί ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει, 
7. και γέννησε τον γιο της ... Τον τύλιξε και τον ξάπλωσε μέσα σε μια φάτνη3, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο 
πανδοχείο.  
8. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί στο ύπαιθρο φυλάγοντας τη νύχτα το κοπάδι τους. 
9. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και θεϊκή λαμπρότητα τούς σκέπασε ολόγυρα με τη 
λάμψη της και κατατρόμαξαν.  
10. Ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά 
μεγάλη όλον τον κόσμο: 
11. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας4 - κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. 
12. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι: Θα βρείτε ένα βρέφος τυλιγμένο και ξαπλωμένο 
μέσα σε μια φάτνη». 
13. Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι 
οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν:  
14. «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους!»  
15. Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ και 
ας δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». 
16. Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος... στη φάτνη.  
17. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι' αυτό το παιδί. 
18. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν έκπληκτοι γι» αυτά που τους είπαν οι βοσκοί.  
19. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς.  
20. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν… 



β΄ 
Μτ 2,1. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά 
Ηρώδη5, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι6 από την Ανατολή και ρωτούσαν:  
2. «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαμε να ανατέλλει το άστρο του κι 
ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». 
3. Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε, και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των 
Ιεροσολύμων. 
4. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, και ζήτησε να τον 
πληροφορήσουν πού θα γεννιόταν ο Μεσσίας. 
5. Κι αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας..., κατά τον προφήτη». (Μιχαίας 5, 1,3)  
7. Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους κι έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς 
φάνηκε το άστρο. 
8. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το 
παιδί· μόλις το βρείτε, να με ειδοποιήσετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».  
9. Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά κι έφυγαν· μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που 
είχαν δει να ανατέλλει με τη γέννηση του παιδιού, και προχωρούσε μπροστά τους τελικά 
ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί.  
10. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. 
11. Κι όταν μπήκαν στο σπίτι7, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, κι έπεσαν 
μπρούμυτα στο πάτωμα και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και 
του πρόσφεραν δώρα8: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. 
12. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη· γι' 
αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλον δρόμο. 



γ΄ 
Μτ 2,13. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον 
Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και 
φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ωσότου σου πω. Γιατί ο Ηρώδης όπου να 'ναι θα ψάξει 
να βρει το παιδί, για να το σκοτώσει».  
14. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα 
έφυγε στην Αίγυπτο·  
15. εκεί έμεινε, ώσπου πέθανε ο Ηρώδης...  
16. Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. 
Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα 
αγόρια9 από δύο χρονών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο που εξακρίβωσε από τους 
μάγους...  
19. Όταν πέθανε ο Ηρώδης, άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ 
σε όνειρο στην Αίγυπτο,  
20. και του είπε: «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του 
Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». 
21. Τότε ο Ιωσήφ πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ.  
22. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος (γιος του Ηρώδη)... 
φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως, που του δόθηκε στο όνειρο 
του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας.  
23. Ήρθε λοιπόν κι εγκαταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον 
Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. 



Να απογραφεί όλη η οικουμένη 
(Λκ 2, 1).  
Κατά τους χρόνους της ρωμαϊκής 
δημοκρατίας, σκοπός μιας 
απογραφής ήταν να 
πραγματοποιηθεί από τις Αρχές η 
εγγραφή των πολιτών σε 
δημόσιους καταλόγους, όπου θα 
αναγραφόταν το όνομα, το 
επάγγελμα, η ηλικία, η οικογένεια 
και η περιουσία του πολίτη. Με 
τον τρόπο αυτό μπορούσε να 
εξακριβωθεί ο πληθυσμός του 
κράτους και να συγκεντρωθούν 
τα απαραίτητα στοιχεία για την 
στρατολογία και τη φορολογία. Οκταβιανός Αύγουστος 

Ερμηνευτικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82


Ο τόπος της 
Γέννησης 



9 χλμ. νότια της Ιερουσαλήμ. 
Χτισμένη και οχυρωμένη σε 
δύο λόφους, δέσποζε στον 
δημόσιο δρόμο προς 
Αίγυπτο.  
Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας 
είχε γεννηθεί και ο βασιλιάς 
Δαβίδ. 

Βηθλεέμ  
της Ιουδαίας  

(Λκ 2, 4).  

Γενική άποψη της Βηθλεέμ και του ναού της γεννήσεως το 1898 

http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=144320&page=56
http://agiotokos-kappadokia.gr/1-%CE%BF-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84-%CE%B3-%E1%BC%A0%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF/


Το εσωτερικό του κυρίως ναού της γέννησης του Χριστού 

http://photorama.ning.com/forum/topics/christohugenna-sten


Το ακριβές σημείο που γεννήθηκε ο 
Χριστός βρίσκεται στο σπήλαιο της 
Γεννήσεως κάτω από τον Ναό και 
σηματοδοτείται με ένα αστέρι, εκεί 
βρίσκεται και η Αγία Φάτνη. 

http://synodoiporia.blogspot.gr/2010/12/blog-post_7688.html
http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/710501/Article.aspx


Το Μπετ-Σαχούρ ή το Χωριό των 
Ποιμένων βρίσκεται ανατολικά της 
Βηθλεέμ. Αρχικά το Προσκύνημα το 
αποτελούσε μια μεγάλη Σπηλιά, 
που μεταβλήθηκε σε Εκκλησία που 
σήμερα κοσμεί το Προσκύνημα.  
Μέσα στο Σπήλαιο υπήρχε και ο 
Τάφος των Ποιμένων, πού 
συγκέντρωνε από τότε τον σεβασμό 
και την ευλάβεια των Προσκυνητών. 

Βοσκοί στο ύπαιθρο (Λκ 2, 8-20)  

Στην θέση αυτής εκκλησίας ήταν το σπήλαιο των 
Ποιμένων, οι οποίοι την νύκτα της Γεννήσεως του Χριστού 
άκουσαν τον Αγγελικό ύμνο «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». (Λουκ. 2,14). 
Οι «Αγροί των Ποιμένων» είναι ο τόπος, όπου ο Θεός 
ευλόγησε τον Ιακώβ μετά την επιστροφή του από τη 
Μεσοποταμία. (Γέν. 35, 16).  
Είναι επίσης ο τόπος της συναντήσεως του Βοόζ και της 
Ρουθ (Ρουθ 3, 7). 

http://o-nekros.blogspot.gr/2012/12/blog-post_28.html
http://noctoc-noctoc.blogspot.gr/2010/12/1898-bethlehem-and-church-of-nativity.html


Φάτνη (= παχνί), (Λκ 2, 7 και 16).  
Σύμφωνα με τα εκεί δεδομένα τότε, αυτή ήταν ένα κοίλωμα γερά 
πατημένο και στεγνό στο δάπεδο ή στον τοίχο του στάβλου. Κάποτε 
μπορεί να ήταν και λαξευμένο σε βράχο. Ή μια ξυλοκατασκευή σαν κάσα 
ανοιχτή από πάνω. Εκεί μέσα έβαζαν την τροφή για τα ζωντανά. 

http://photorama.ning.com/forum/topics/christohugenna-sten


Μαριάμ ... γέννησε τον γιο της™ (Λκ 2, 7).  
Οι ευαγγελιστές Μτ και Λκ δεν αναφέρουν ημερομηνία και ώρα γέννησης του 
Ιησού.  
Η 25η Μαρτίου θεωρούνταν στα παλιά χριστιανικά χρόνια ως η μέρα της 
δημιουργίας του κόσμου. Αυτή επικράτησε κάποτε να θεωρείται και ως η μέρα 
του Ευαγγελισμού.  
Έτσι η 25η Δεκ. (9 μήνες μετά) ορίσθηκε ως η μέρα της γέννησης του 
Θεανθρώπου.  
Το 532 μ.Χ. ο σκυθικής καταγωγής μοναχός Διονύσιος ο Μικρός (exiguus) 
πρότεινε στη Ρώμη (όπου η χρονολογική μέτρηση άρχιζε από την κτίση της πόλης) 
την καθιέρωση χριστιανικής χρονολόγησης (από τη Γέννηση και εξής). Αυτή 
επικράτησε στη Δύση τον 8ον αι., ενώ στην Ανατολή τον 16ον - 17ον αι. Λόγω των 
περιορισμένων πηγών του, ο Διονύσιος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με 
ακρίβεια ούτε το θάνατο του Ηρώδη ούτε την απογραφή του Κυρήνιου, με 
αποτέλεσμα να τοποθετήσει τη γέννηση μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 754 
από κτίσεως Ρώμης, αντί του ορθού 747 (δηλ. σήμερα/2015 έχουμε 2022). Όταν, 
από τον 6ο αιώνα και εξής, το ημερολόγιο του Διονυσίου έγινε γενικά αποδεκτό, 
το λάθος διαιωνίστηκε, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα διόρθωσής του στις μέρες 
μας θα προκαλούσε χάος. Επίσης ο Διονύσιος θεώρησε, κατά σύμβαση, ότι η 
γέννηση του Χριστού έλαβε χώρα το "έτος 1". Δεν υπολόγισε το "έτος μηδέν". 



Το ρήμα σώζω, γενικά σημαίνει 
διατηρώ, διασώζω, διαφυλάσσω, 
απαλλάσσω, «γλυτώνω» κάποιον 
από κάποιο κακό, κίνδυνο κ.τ.λ.. 
Ειδικότερα δε στην Χριστιανική 
Οικονομία σημαίνει απαλλάσσω 
κάποιον από την τιμωρία που του 
έπρεπε, παρέχω σ’ αυτόν άφεση 
αμαρτιών, καταργώ τη διάσταση 
που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτόν και 
τον Ουρανό και τον επαναφέρω 
στο αρχαίο αξίωμα, δηλαδή τον 
αναδεικνύω πάλιν υιόν Θεού και 
πολίτη της θείας Βασιλείας Του. 

Γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας4 

http://antiairetikos.blogspot.gr/2009/09/blog-post_28.html


Ο Ηρώδης ήταν Άραβας από την 
Ιδουμαία (βλ. χάρτη). Οι Ρωμαίοι τον 
όρισαν ως βασιλιά της Ιουδαίας. 
Βασίλεψε από το 37 π.Χ. - 4 π.Χ.  
Οι Ιουδαίοι δεν τον συμπαθούσαν, 
εξαιτίας της καταγωγής του και των 
σχέσεων του με τους Ρωμαίους, και 
τον έτρεμαν για τις θηριωδίες του. 
Προσπαθούσε να συμπεριφέρεται ως 
αυστηρός Ιουδαίος. Χωρίς να 
πληγώνει βάναυσα τον λαό, 
μεριμνούσε για πολιτιστικά ζητήματα 
με βάση τα ελληνορωμαϊκά πρότυπα.  

Ο Ιησούς γεννήθηκε στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη5 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82


Έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι… Ματθ. 2,1 

H πληροφορία πάντως ότι έφτασαν από την 
ανατολή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έρχονταν 
από την Περσία, καθώς ανατολικά της 
Παλαιστίνης δεν υπήρχαν άλλες χώρες στις 
οποίες να υπήρχε παράδοση για μάγους με 
κάποια θετική σημασία της λέξης.  
Πράγματι, στις περιοχές εκείνες, μάγοι 
ονομάζονταν σοφοί οι οποίοι ασχολούνταν με 
τις φυσικές επιστήμες, την αστρονομία 
(αστρολογία ονομαζόταν τότε), την ιατρική, 
αλλά και με θρησκευτικά ζητήματα ή με 
απόκρυφες γνώσεις (μαντεία, ερμηνεία 
φυσικών φαινομένων, ονειροκριτική), και 
κατείχαν θέση βασιλικών συμβούλων, 
ακολουθώντας ακόμη και το στρατό στις 
εκστρατείες.  
Επειδή τα δώρα τους ήταν τρία, θεωρήθηκε ότι 
ήταν τρεις. Τα ονόματά τους κατά την 
παράδοση ήταν: Βαλτάσαρ, Γασπάρ και 
Μελχιόρ. 

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B2%CE%B7%CE%B8%CE%BB%CE%B5%CE%AD%CE%BC/


Τι ήταν το αστέρι της Βηθλεέμ;  
Ο Θεός δεν έστειλε στους 
μάγους προφήτη, διότι δεν θα 
τον παραδέχονταν· ούτε με τις 
Γραφές μπορούσε να τούς 
μιλήσει, διότι δεν τις γνώριζαν. 
Τους έστειλε, λοιπόν, ένα σημάδι 
γνώριμο και προσιτό σ᾿ αυτούς. 
Το αστέρι των μάγων δεν ήταν 
απ᾿ αυτά πού βλέπουμε στο 
στερέωμα του ουρανού τις 
νυχτερινές ώρες. Ήταν κάποια 
λογική κι αόρατη δύναμη, ένας 
άγγελος, που πήρε το σχήμα του 
άστρου…. 
«… το άστρο προχωρούσε μπροστά τους 
και τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από 
τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί». 
Ματθ. 2,9. 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία, ΡG 63,507-508 

http://kokkinokoupi.blogspot.gr/2014/12/blog-post_13.html


Οι μάγοι προσκύνησαν τον μικρό Ιησού σε σπίτι.  
Πολλοί νομίζουν ότι αυτό έγινε το ίδιο βράδυ της Γέννησης. Όχι βέβαια! Εκείνη 
τη νύχτα απλώς έλαβαν το μήνυμα για το γεγονός. Οι ετοιμασίες για το μακρύ 
ταξίδι χρειάζονταν καιρό. Κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι οι μάγοι είχαν 
αρκετούς συνοδούς με καμήλες και έφτασαν στη Βηθλεέμ μετά 3 μήνες.  

Και κάτι ακόμα: Στον στίχο Μτ 2,16 έχουμε την πληροφορία ότι ο Ηρώδης διέταξε τη 
θανάτωση των αρσενικών παιδιών «από δύο χρονών και κάτω». Αυτό σημαίνει ότι οι μάγοι 
προσκύνησαν αρκετό καιρό μετά τη Γέννηση. 

http://aktines.blogspot.gr/2010_12_01_archive.html


Στα δώρα των μάγων 
δόθηκαν οι εξής συμβολισμοί 
σε σχέση με τον Χριστό:  
• ο χρυσός ως τιμή σ' Αυτόν 

ως τον νέο βασιλιά του 
κόσμου,  

• το λιβάνι ως Θεό,  
• η σμύρνα ως Αυτόν που θα 

θυσιαζόταν για χάρη των 
ανθρώπων. 

Τα δώρα των μάγων και ο συμβολισμός τους 

http://antiairetikos.blogspot.gr/2012/01/blog-post.html
http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=144320&page=56


Η Αίγυπτος συχνά αποτελούσε καταφύγιο 
για διωκόμενους Ισραηλίτες. Γι' αυτό από 
παλιά πάντοτε υπήρχαν εκεί 
συμπατριώτες.  
Οι τρεις έμειναν στην Αίγυπτο μάλλον για 
μικρό μόνον διάστημα - ίσως μερικούς 
μόνον μήνες.  
Για τον ακριβή τόπο της εκεί διαμονής 
τους δεν υπάρχουν πληροφορίες.  
Πάντως η απειλή κατά της ζωής του 
Ιησού, η εξ αφορμής της ύπαρξής Του 
φονική βία (σφαγή των νηπίων από τον 
Ηρώδη) και η προσφυγιά καταγράφονται 
στο βιογραφικό του ήδη από την αρχή της 
ζωής του. 

"Σήκω ... φύγε στην Αίγυπτο" (Μτ 2, 13).  

http://www.mystica.gr/christmas.htm


Η φυγή στην Αίγυπτο 

http://www.paterikiorthodoxia.com/2013_12_01_archive.html


Για τα αδικοσφαγμένα νήπια κάποιος θρύλος - που πέρασε και σε κάλαντα - μιλάει 
για αριθμό 14.000! Όπως ξέρουμε, στους Ισραηλίτες οι αριθμοί 3, 7, 40 κ.ά. (μαζί με 
τα πολλαπλάσιά τους) όχι σπάνια έχουν και συμβολική σημασία. Εν προκειμένω 
σημαίνει: "Σφάχτηκαν όλα, δεν γλίτωσε κανένα". Κατά τους υπολογισμούς των 
ερευνητών όλα τα μικρά αγόρια που θανατώθηκαν συνολικά ήταν 30 με 50.  
Θεωρούνται ως οι πρώτοι ανώνυμοι μάρτυρες του Χριστού. Στη λατρεία μας τα 
μνημονεύουμε (μαζί με τη φυγή στην Αίγυπτο) στις 29 Δεκεμβρίου. 

Σκότωσαν... όλα τα αγόρια...  
(Μτ 2, 16)  

http://dhmitris.pblogs.gr/2011/12/h-sfagh-twn-14-000-nhpiwn-29-dekembrioy-se-toihografies-sto-agio.html


Ο Ιωσήφ φοβήθηκε - Ήρθε στη Ναζαρέτ - Ναζωραίος (Μτ 2, 22-23).  

Ο γιος του Ηρώδη Αρχέλαος ("εθνάρχης" Ιουδαίας και Σαμάρειας) ήταν βίαιος, όπως ο 
πατέρας του. Αυτό φόβισε τον Ιωσήφ, ο οποίος ούτε απλώς να περάσει δεν τόλμησε από 
τη Βηθλεέμ. Κατευθύνθηκε στην Ναζαρέτ, από όπου είχε ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια 
πριν για τη Βηθλεέμ. Με βάση το "Ναζωραίος' οι χριστιανοί αρχικά αποκαλούνταν 
περιφρονητικά "Ναζωραίοί' ή "Ναζηραίοι", αλλά και "Γαλιλαίοι". Γι' αυτό άλλαξαν την 
επωνυμία τους σε "Ναζαρηνοί'. Ως γνωστόν, το όνομα "Χριστιανοί" το έλαβαν αργότερα 
στην Αντιόχεια (βλ. Πραξ 11, 26). 

http://www.antique-prints.de/shop/catalog.php?cat=KAT19&lang=ENG&product=P003376&sid8C7206B11AE9452E813C63DC513C7BDE=4ea30703fea42cfa79d1a7f6397b9a02
http://www.alleluia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2011-06-15-12-50-53&catid=2:voithimata&Itemid=21


α. Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ και συνοδευτικά   

γεγονότα (Μήνυμα   αγγέλου προς βοσκούς - Ύμνος 

αγγέλων -  Επίσκεψη βοσκών στον Νεογέννητο). 
 

β. Η προσκύνηση των μάγων. 
 

γ. Φυγή στην Αίγυπτο, βρεφοκτονία, θάνατος Ηρώδη, 

Επιστροφή στη Ναζαρέτ. 

Επεξεργασία 

1. Δώστε ένα σύντομο δικό σας τίτλο στο καθένα από τα τρία 
κείμενα του μαθήματος: 



2. Προσέξτε τους στίχους 10, 11 και 14 στο κείμενο α΄. Με όσα 
είπαν στους βοσκούς και με τον ύμνο τους, τι φανερώνουν οι 
άγγελοι ότι θα είναι ο Χριστός για όλον τον κόσμο;  

στ. 10: - κομιστής χαράς μεγάλης στον κόσμο 
στ. 11: - σωτήρας/ελευθερωτής των ανθρώπων  
στ. 14:  -δόξα Θεού στα ουράνια 
              -ειρήνη αληθινή πάνω στη γη 
              -εύνοια, αγάπη, απελευθέρωση (και πλήρης ζωή) για 

τους ανθρώπους. 



3. Το μήνυμα για τον ερχομό του Χριστού το έλαβαν πρώτοι α) κάποιοι 
άσημοι Ιουδαίοι, οι βοσκοί, και β) κάποιοι σημαντικοί αλλοδαποί, οι μάγοι.  
Αυτό το γεγονός τι μας κάνει να σκεφτούμε; 

α) Ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο φτωχός και αδύναμος. Θέλει να 
του δείξει ότι η Βασιλεία Του δεν θα είναι βασιλεία που θα 
στηρίζεται στους δυνατούς και ισχυρούς του κόσμου τούτου, 
αλλά στην ταπείνωση, την αγάπη και την ειρήνη.  

β) Ο Χριστός έρχεται στον κόσμο για τη 
σωτηρία όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως 
φυλής και καταγωγής. Είναι μια πρώτη 
απάντηση στον εθνικισμό των Ιουδαίων, οι 
οποίοι – όπως είδαμε στο περσινό βιβλίο – 
περίμεναν  το Μεσσία σαν σωτήρα 
αποκλειστικά και μόνον του λαού τους.   
Στον καινούργιο κόσμο του Θεού καλούνται 
όλοι, υπάρχει θέση για όλους που θέλουν, 
αναζητούν και ανταποκρίνονται. 



4. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το βρέφος 
Ιησούς από την πρώτη κιόλας στιγμή που έρχεται στον κόσμο; Τι 
προμηνύουν αυτά για τη μετέπειτα ζωή του; 

Τα προβλήματα είναι: 
 Αφιλοξενία  
 απειλή θανάτωσης  
 μακρές οδοιπορίες  
 ταλαιπωρίες 
 διωγμός  
 προσφυγιά  
 αλλαγή κατοικίας 
 
Τα παραπάνω και άλλα πολλά (με τρισχειρότερο τη Σταύρωση) 
θα τον συνοδεύουν μέχρι και την ταφή Του. 



Η Παρθένος σήμερα τον Υπερούσιο γεννά και η γη μία 
σπηλιά  προσφέρει στον Απρόσιτο. Άγγελοι δοξολογούν με 
τους βοσκούς μαζί. Κι οδοιπορούν οι μάγοι μ' ένα αστέρι 
οδηγό. Για χάρη μας γεννήθηκε ένα μικρό (κι αλλιώτικο) 
παιδί, Θεός ο προαιώνιος.  

Κοντάκιον Χριστουγέννων   
 

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν 
ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ 
τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ 
προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ 
Ποιμένων δοξολογοῦσι. 
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος 
ὁδοιποροῦσι.  Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ 
ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ 
πρὸ αἰώνων Θεός». 



Ἀπολυτίκιον Χριστουγέννων  
 

«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 
φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ 
γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις 
λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος 
ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, 
τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ 
σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους 
ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι». 

Η γέννησή σου, Χριστέ Θεέ μας, ανέτειλε στον κόσμο της 
γνώσης το φως. Κι όταν εσύ γεννήθηκες αυτοί που τ' άστρα 
λάτρευαν διδάχτηκαν από 'να αστέρι εσέ να προσκυνούν, τον 
Ήλιο της Δικαιοσύνης, κι εσέ ν' αναγνωρίζουν σαν την Ανατολή 
από ψηλά. Δόξα σ' εσένα, Κύριε. 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 
Με τη Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού φανερώθηκε 
ότι: 
1. Ο Ιησούς ως Σωτήρας θα είναι διαφορετικός από 

εκείνον που περίμεναν οι Ισραηλίτες (ταπεινός και 
για όλον τον κόσμο).  

2. Στη Βηθλεέμ ξεκίνησε η καινούρια ανθρωπότητα 
(Βασιλεία του Θεού).  

3. Η ζωή του Ιησού Χριστού απειλείται από τις πρώτες 
κιόλας στιγμές της ύπαρξης του (σφαγή νηπίων - 
προσφυγιά στην Αίγυπτο). 


