
Κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἔρχε-
ται στὸν κόσμο αὐτόν, παίρνει ἕνα ὄνομα.

Μὲ τὸ ὄνομα εἶνε γνωστὸς στὴν κοινωνία, ξε-
χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὅσοι
ἄν θρωποι, τόσα καὶ ὀνόματα. Ἐμεῖς σ᾿ αὐτὴν
ἐ δῶ τὴ μικρὴ γωνιὰ τῆς γῆς ἔχουμε ὡραῖα ὀ -
νόματα, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ παρελθὸν τῆς
Χριστιανοσύνης. Τὰ ὀνόματα αὐτά, ποὺ πήρα  -
με τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως στὴν κολυμβήθρα,
τὰ ἔφεραν μεγάλοι ἅγιοι καὶ μάρτυρες. Καὶ τὰ
ὀνόματα αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ τιμήσουμε.

Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῆς καινῆς δια-
θήκης, ὑπάρχουν καὶ ὀνόματα τῆς παλαιᾶς
δι   αθήκης. Καὶ τέτοια ὀνόματα, ἀνθρώπων ποὺ
ἁγίασαν προτοῦ ἀκόμη γεννηθῇ ὁ Χριστός, ἀ -
ναφέρει σήμερα τόσο ὁ ἀπόστολος (βλ. Ἑβρ. 11,9-10,32-
40), ὅσο καὶ τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 1,1-25). Ἀκούσαμε
πολλὰ ὀνόματα. Εἶνε οἱ προπάτορες τοῦ Χρι-
στοῦ κατὰ σάρκα. 46 περίπου ὀνόματα ἀ να-
φέρει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μιὰ ὁ -
λόκληρη ἱστορία.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὀνόματα
τοῦ κόσμου ἐγὼ ξεχωρίζω ἕνα. Εἶνε «τὸ ὑπὲρ
πᾶν ὄνομα» (Φιλιπ. 2,9). Εἶνε ὄνομα ποὺ δὲν θὰ
σβήσῃ ποτέ στὸν κόσμο, ὄνομα ἀθάνατο. Εἶ -
νε ὄνομα ποὺ ἀνάβει φωτιὰ στὴν καρδιά. Ὄ -
νομα ποὺ τρέμουν οἱ δαίμονες καὶ ὑμνοῦν οἱ
ἄγγελοι. Καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ
πῆρε κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ ἀγγέλου τὸ Θεῖο Βρέ-
φος τῆς Βηθλεέμ, ὅπως ἀκούσαμε· «Καὶ ἐκά-
λεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Ματθ. 1,25).Τί σημαίνει τὸ ὄνομα Ἰησοῦς; Ἀξίζει νὰ τὸ
ἐξετάσουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἑορτάζουμε τὰ
Χριστούγεννα ὄχι τυπικὰ ἀλλὰ οὐσιαστικά.

* * *«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» .
Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς δὲν εἶνε ἑλληνικό. Εἶνε λέ-
ξις ἑβραϊκή, καὶ σημαίνει ὅ,τι καὶ ἡ ἑλληνικὴ

λέξις σωτήρας. Ὁ ἄπιστος, ποὺ ἀκούει ὅτι ὁ
Χριστὸς ὀνομάζεται σωτήρας, παραξενεύε-
ται καὶ σοῦ λέει· –Καὶ τί ἔκανε ὁ Χριστὸς στὸν
κόσμο γιὰ νὰ τὸν ὀνομάσουμε σωτῆρα;…

Τί εἶπες; Ἐκεῖ λοιπὸν καταντήσαμε· νὰ ἀμ -
φι σβητῆται ὁ Χριστός, ἐνῷ φτάνουν νὰ ὀνο-
μάζωνται σωτῆρες – ποιοί; κακοῦργοι καὶ λῃ -
σταί! Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ τὸ ἀναπτύξω αὐτό. Ὑ -
πῆρξαν ὡρισμένοι πού, ἐνῷ ἔβαψαν τὰ χέρια
τους στὸ αἷμα, τοὺς ὠνόμασαν σωτῆρες· καὶ
τὸν πραγματικὸ Σωτῆρα δὲν τὸν λατρεύσανε.

Ἰησοῦς = Σωτήρ .  Ἀπὸ ποιό λοιπὸν κίν-δυ  νο μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστός; Ὁ ἄνθρωπος ἀ -
πειλεῖται ἀπὸ πολλοὺς κινδύνους. Κινδυνεύ-
ει πρῶτα - πρῶτα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσε-
ως· τὴ φωτιὰ ποὺ γίνεται πυρκαϊὰ καὶ ἀποτε-
φρώνει, τὸ νερὸ ποὺ φέρνει κατακλυσμὸ καὶ
πνίγει, τὸν ἀέρα ποὺ ἅμα γίνῃ ψυχρὸς παγώ-
νει τὰ πάντα· ἀπὸ τὸν κεραυνό, τὸ σεισμό,
κ.τ.λ.. Κινδυνεύει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἄγρια θη-
ρία, ἀλλὰ κι ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους.

Δὲν σᾶς εἶπα τίποτα. Ἕως ἐδῶ προσέχετε.
Ὅ ταν ἀ κοῦ τε σεισμό, κεραυνό, πλημμύρα,
φω τιά, ἀ σθένεια, καρκίνο, θηρία, φίδια, λῃ -
στάς, κάνε τε τὸ σταυρό σας. Ὑπάρχει ὅμως
κάτι χειρότε  ρο ποὺ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε·
οὔ τε ἐμεῖς ποὺ φέρουμε τὸ μαῦρο ῥάσο, οὔτε
σεῖς, καν έ νας. Ἂν τὸ καταλαβαίναμε, θὰ ἤμα-
σταν Χρι στιανοί. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Μία λέξι. Εἶ -
νε αὐ τὴ ποὺ γέννησε ὅλα τὰ κακά, καὶ ποὺ ἂν
μποροῦ σε νὰ ξερριζωθῇ, θὰ γλυτώναμε ἀπ᾿
ὅλα τὰ ἄλ λα. Εἶνε σὰν τὸ ἀγκάθι στὸ δρόμο,
σὰν τὴν ἀγριάδα στὸ χωράφι, σὰν τὸ σκουλή-
κι μέσα στὸ μῆ λο, σὰν τὸ μικρόβιο μέσα στὸ
αἷμα. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ θὰ τὸ αἰ -
σθανθοῦμε; Ὦ ἄγγελοι, ὦ Παναγία Δέσποινα,
ἂς ἀνοίξουν τὰ μάτια μας νὰ τὸ καταλάβου-
με· ἀπ᾿ ὅλα τὰ κα κὰ ποὺ δέρνουν τὴν ἀνθρω-
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πότητα, τὸ πιὸ φο βερὸ εἶνε ἡ ἁμαρτία. Ναί, ἡ
ἁ μαρτία, ποὺ τὴν πίνουμε σὰν κρύο νεράκι,
εἴτε αὐτὴ λέγεται πορνεία καὶ μοιχεία, εἴτε
πλεονεξία καὶ ἁρ παγὴ καὶ κλοπή, εἴτε φθόνος
καὶ ζήλεια, εἴτε ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμός,
εἴτε κάτι ἄλλο. Αὐτὴ εἶνε τὸ χειρότερο ἀπ᾿
ὅλα τὰ κακά.

–Γιατί, θὰ μοῦ πῆτε, ἡ ἁμαρτία εἶνε χειρό-τερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ κακά;
Διότι πρῶτα - πρῶτα μᾶς φέρνει κόντρα μὲτὸ Θεό. Ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν ἁμαρτία.

Καὶ ὅποιος ἁμαρτάνει, κάνει ἐχθρὸ ὄχι τὸ γεί-
τονα, ὄχι τὸ νομάρχη, ὄχι τὸν ἀστυνόμο ἢ ἄλ -
λο μεγάλο πρόσωπο· κάνει ἐχθρὸ τὸ Θεό! Κι
ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Θεό, θὰ γίνῃ στά-
χτη. Ἐνῷ, ἂν ἔχῃς μαζί σου τὸ Θεό, κανένα
δὲν φοβᾶσαι. «Γνῶτε, ἔθνη, καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι
μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ἠσ. 8,9· Ὡρολόγ., Μ. Ἀπόδ.).

Ἁμαρτάνεις; Ἔρχεσαι κόντρα μὲ τὸ Θεό,
ἀλλὰ καὶ κόντρα μὲ τὸ γείτονά σου. Ποιός θέ-
λει δίπλα του τὸν κλέφτη, τὸ μοιχό, τὸν πόρ-
νο, τὸν ὑπερήφανο;… Ἔτσι λοιπόν, μὲ τὰ κα -
κὰ καὶ διεστραμμένα αἰσθήματά σου, διασπᾷς
κοινωνικὲς σχέσεις, ἔρχεσαι ἀντιμέτωπος μὲ
τὴν κοινωνία.

Ἔχεις ἐχθρὸ τὸ Θεό, ἐχθρὸ καὶ τὴν κοινω-
νία. Ἀκόμα, τρίτον, μὲ τὴν ἁμαρτία – τί κά-
νεις; Ῥίχνεις φαρμάκι μέσα στὸ αἷμα, στὰ
πνευ μόνια, στὴν καρδιά, στὸ στομάχι, στὰ ἔν -
τερα, στὰ νεῦρα σου… Ἀπὸ τὴν ἁμαρτία βγῆ -
καν ὅλες οἱ ἀσθένειες. «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου
ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ
ἡ ψυχή» (Παρακλ. κανών). Τὰ χρόνια θὰ περάσουν. Ἐ -
σὺ κοπέλλα κ᾿ ἐσὺ νέε μου ποὺ ἁμαρτάνετε,
–νὰ τὸ θυμᾶστε, παιδιά μου– θ᾿ ἀσπρίσουν τὰ
μαλλιά, θὰ πλησιάζετε στὸ θάνατο, ἀλλὰ σὰν
κάρβουνο ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, θὰ φω-
νά ζῃ· Εἶσαι κλέφτης, εἶσαι μοιχός, εἶσαι πόρ-
νος, εἶσαι φονιᾶς, εἶσαι…, εἶσαι…

Τέταρτο καὶ χειρότερο· ἡ ἁμαρτία θὰ σὲ ῥί -
ξῃ στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου, μέσα στὴν κόλασι.
Σὰν ἁμαρτωλὸς ποὺ εἶμαι, ἤθελα κ᾿ ἐγὼ νὰ
μὴν ὑπάρχῃ κόλασις. Ἀλλὰ ὑπάρχει. Ὅσο βέ-
βαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει νύχτα καὶ χειμώνας καὶ
βοριᾶς καὶ κεραυνοὶ καὶ σεισμός, ἄλλο τόσο
βέβαιο εἶνε, ὅτι ὑπάρχει κόλασις. Καὶ ὁ διά-
βολος, ἐσένα ποὺ ἁμαρτάνεις, μὲ μιὰ σπρω-
ξιὰ θὰ σὲ ῥίξῃ στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου.

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἁμαρτία. Καὶ ἀπὸ τὸν κίνδυνο
αὐτό, τὸν τεράστιο, μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστός.

* * *Τελειώνω μὲ ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ κατα-
λάβουμε ἀπὸ τί μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστὸς καὶ για-
τί αἰώνιος τίτλος του εἶνε Σωτήρ. Ἔγραψαν

κάποτε οἱ ἐφημερίδες τὸ ἑξῆς. Στὴ Γλυφάδα
τῶν Ἀθηνῶν ἕνας χειριστὴς ἐργαζόταν σὲ ἐκ -
σκαφέα, βαρὺ μηχάνημα 19 τόννων. Ξα φνικὰ
τὸ μηχάνημα γλίστρησε μὲ τὶς βροχές, ἀνα-
ποδογύρισε, καὶ πλάκωσε τὸ δυστυχισμένο
αὐ τὸν ἄνθρωπο, χωρὶς νὰ τὸν σκοτώσῃ. Ὅ -
πως τὸ ποντίκι πιάνεται στὴ φάκα, ἔτσι παγι-
δεύτηκε κι αὐτὸς κάτω ἀπὸ τὸ τεράστιο μη-
χά νημα, καὶ φώναζε ἀπὸ ᾿κεῖ· Σῶστε με!…
Μαζεύτηκε κόσμος, ἄντρες - γυναῖκες, μικροὶ
- μεγάλοι. Ἄκουγαν τὴ σπαρακτική του φωνή,
ποιός ὅμως νὰ κουνήσῃ μηχάνημα 19 τόν-
νων; Ἦρθε ἡ ἀστυνομία, φώναξαν μηχανι-
κοὺς δικούς μας καὶ ξένους, φέρανε γερανό.
Κανένας ὅμως δὲν ἀνελάμβανε. Γιατὶ ἂν μὲ
τὴ μετακίνησι τὸν σκότωναν;… Ἐπὶ τέλους
βρέθηκε ἕνα παιδὶ ποὺ ἤξερε ἀπὸ γερανούς·
ἦταν καὶ πιστὸς νέος. Αὐτὸς ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ λέει· –Παναγία, βοήθα. Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, βοήθησέ με… Ἀνέβηκε στὸ γε-
ρα νό, καὶ μὲ μιά, δυό, τρεῖς κινήσεις, ἀνασή-
κωσε τὸ μηχάνημα καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐλευθε-
ρώθηκε. Τότε ἐκεῖνος, μόλις βγῆκε κάτω ἀπὸ
τὸν ἐκσκαφέα, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ νέου καὶ
τοῦ εἶπε· –Εἶσαι σωτήρας μου!…

Μὲ καταλάβατε γιατί τὸ εἶπα;
Ὦ ἀδέρφια μου! Ἐμεῖς ἤμασταν κάτω ἀπὸτὸν ἐκσκαφέα, τὴ μπουλντόζα τῆς ἁμαρτίας.

Ἤμασταν ὅλοι, ὅ πως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος (πρβλ. Ῥωμ. 7,24), κάτω ἀπὸ τὴν πίεσι τοῦ τεραστί -
ου αὐτοῦ ὄγκου ποὺ λέγεται ἁμαρτία. Παγι-
δευμένοι ἐκεῖ, φωνάζαμε· Σῶστε μας! Ἦρθαν
προφῆτες, πατρι άρχες, ἅγιοι καὶ δίκαιοι, μὰ
κανείς δὲν μποροῦ  σε νὰ κουνήσῃ τὸ βάρος
τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἦρθε ἐπὶ τέλους ὁ Χριστός.
Καὶ μὲ τὸν τίμιό του σταυρὸ σὰν γερανὸ ἅρ -
παξε καὶ σήκω σε αὐτὴ τὴ μπουλντόζα τῆς ἁ -
μαρτίας, κ᾿ ἐ μεῖς βγήκαμε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν
παγίδα· καὶ πέσαμε στὰ πόδια του καὶ τοῦ λέ-
με· Σὺ εἶσαι ὁ Σωτήρας μας! Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν,
ἀδελφοί μου, ὁ Χριστὸς ὠνομάστηκε Σωτή-
ρας. Δὲν μᾶς ἔ σωσε ἀπὸ ἕνα τυχαῖο κίνδυνο.

«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» .
Σᾶς ἐρωτῶ, ἀδέρφια, νὰ μοῦ πῆτε ἀλήθεια,

ὄχι ψέματα· Μέσα στὰ ὀνόματα ποὺ ἀγαπᾶτε,
ποὺ λαχταρᾶτε, ποὺ τὰ στολίζετε μὲ γλυκὰ λό-
 για καὶ ἐπαίνους, σεῖς οἱ νέοι καὶ οἱ νέες, σεῖς
οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες· ἀνάμεσα στὰ ὀνό-
μα τα αὐτὰ εἶνε πρῶτο τὸ ὄνομα Ἰησοῦς ;  Αὐ -
τὸ ἀξίζει νὰ μᾶς συγκινῇ. Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς
Χριστός · ὅν, παῖδες, εὐλογεῖτε καὶ ὑπερυ-
ψοῦ τε εἰς πάν τας τοὺς αἰῶνας (βλ. Δαν. Προσ. & Ὕμν. 28-67).
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