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στο σπήλαιο μας πληροφορούν αρχαίοι εκκλησιαστικοί
συγγραφείς ο Ιουστίνος, ο
Ωριγένης κ.α. Ο ορθόδοξος
αγιογράφος εικονίζει το
σπήλαιο σκοτεινό στο εσωτερικό όχι τυχαία. Συμβολίζει
το σκοτάδι που επικρατούσε
στον προχριστιανικό κόσμο,
μέσα στον οποίο λάμπει το
κατάλευκο σπαργανωμένο
Βρέφος φωτίζοντάς τον. Στο
κέντρο της φάτνης ανακλίνεται δηλαδή είναι ξαπλωμένο
το Θείο Βρέφος και επάνω
του πέφτουν οι ακτίνες του
άστρου. Τα σπάργανα Του
προεικονίζουν το σπαργάνωμα που θα Του γίνει στον
τάφο.
Μέσα στο σπήλαιο πίσω
από τη φάτνη ζωγραφίζονται
ένα βόδι και ένας όνος. Η
έμπνευση είναι παρμένη από
την προφητεία του Ησαΐα,
που μιλώντας από μέρους
του Θεού λέγει . «Ἔγνω βοῦς
τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν
φάτνην τοῦ Κυρίου αὐτοῦ.
Ἰσραήλ δέ οὐκ ἔγνω καί ὁ λαός μου οὐ συνῆκεν» (Ησ. 1,3)
. Δηλαδή το βόδι γνωρίζει τον
κτήτορά του και ο όνος την

φάτνη του Κυρίου του. οι Ισραηλίτες όμως δε γνωρίζουν
εμένα το Θεό και ο λαός μου
δε με κατάλαβε. Ο Κύριος μας
αγαπούσε και πρέπει να τον
τιμούμε με την αγάπη μας.
Για μας γεννήθηκε.
Εκτός από τις αγγελικές
και τις ανθρώπινες μορφές,
η εικόνα έχει αντιπροσώπους
και από το φυτικό και το
ζωικό βασίλειο. Όλα και όλοι
πρέπει να ευχαριστήσουν και
να δοξολογήσουν το Θεό για
τη μεγάλη Του αγάπη προς
τους ανθρώπους.
Η Μητέρα του Θεού, η
καινούργια Εύα, διακρίνεται
για το μέγεθός της και την
κεντρική θέση που κατέχει
στην εικόνα. Τη βλέπουμε
γονατιστή ή μισοκαθισμένη
στις εικόνες, με τα χέρια
σταυρωμένα σε ένδειξη προσευχής, κάτι που δηλώνει
πως το νεογέννητο δεν ήταν
απλός άνθρωπος αλλά υιός
του Θεού, Θεάνθρωπος. Γι΄
αυτό ο τοκετός ήταν χωρίς
πόνους εξ ου και η στάση της
Θεοτόκου. Γι΄ αυτό και ο άγιος
Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει
πώς η Γέννηση του Χριστού

ήταν «δι’ ἡμᾶς, καθ’ ἡμᾶς καί
ὑπέρ ἡμᾶς», δηλαδή σωτήρια,
φυσική και υπερφυσική. Και επί
πλέον ανώδυνη, «ὑπέρ νόμον
κυήσεως» (Εκδ. ορθ. Πίστ. 3,7).
Β) Οι λοιπές λεπτομέρειες της
εικόνας.
Στο πάνω μέρος της εικόνας,
είναι ο χορός των αγγέλων. Οι
άγγελοι έχουν διπλή υπηρεσία,
να δοξολογούν το Θεό και να
μεταφέρουν μηνύματα-αγγέλματα. Ένας άγγελος σύμφωνα
με την ευαγγελική διήγηση
ευαγγελίζεται τη μεγάλη χαρά
της λυτρώσεως αναγγέλλοντας
στους ποιμένες το γεγονός της
Γεννήσεως και άλλοι κοιτάζοντας το άστρο δοξολογούν τον
«ἐν ὑψίστοις Θεόν».
Χαριτωμένες είναι και οι μορφές των δύο βοσκών, ενός που
εκστατικός δέχεται το αγγελικό
μήνυμα και του άλλου που
καθιστός παίζει με τη φλογέρα
του.
Στη μέση της εικόνας δεξιά
από το σπήλαιο, εικονίζονται
οι τρεις μάγοι πεζοί (σε μερικές
εικόνες παριστάνονται και
εφφιποι). Οδοιπορούν μαζί με
το αστέρι που τους καθοδηγεί

και φέρνουν τα δώρα τους στο
γεννηθέντα Κύριο. Το άστρο
κατά τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Θεοφύλακτο,
τον Ιωάννη το Δαμασκηνό και
άλλους Πατέρες εμφανίστηκε
πριν την γέννηση του Χριστού
στην Ανατολή, ώστε να φτάσουν οι μάγοι στη Βηθλεέμ και
να βρουν το Χριστό νεογέννητο.
Αντιπροσωπεύουν τους ειδωλολάτρες που θα αποτελέσουν
την από τους εθνικούς προερχόμενη εκκλησία. Φέρουν δώρα
στο νεογέννητο Χριστό, χρυσό,
γιατί είναι ο βασιλιάς των αιώνων, λίβανο, γιατί ο Χριστός
είναι Θεός όλων και σμύρνα,
γιατί θα έμπαινε στον τάφο
για τρεις ημέρες. Σημαίνουν
λοιπόν τα δώρα το θάνατο και
την Ανάστασή Του. Οι ποιμένες
αντιπροσωπεύουν το άλλο τμήμα της Εκκλησίας του Χριστού,
το ιουδαικό. Οι μάγοι εικονίζονται με διαφορετική ηλικία:
νέος, μεσήλικας, γέροντας.
Υπογραμμίζεται έτσι η αλήθεια πως ο Χριστός, που είναι
«τό φῶς τό ἀληθινόν», φωτίζει
τους ανθρώπους ανεξάρτητα
από την ηλικία και τη θέση που
κατέχουν στην κοινωνία.
Στο κάτω μέρος της εικόνας,
αριστερά εικονίζεται ο Ιωσήφ.

Είναι σκεφτικός και στηρίζει το
κεφάλι του με το αριστερό του
χέρι. «Ἐθεώρησε (την Παναγία)
ἐγκύμονα, εἰς μέγιστον κατέπεσε κλύδωνα»(Πρόκλος Κων/
πολεως, PG 65, 763 Α). Κοντά
του βλέπουμε ένα βοσκό με
μαύρη κάπα στηριγμένο στη
γκλίτσα του. Θεωρείται πώς
είναι ο Σατανάς (ο αντικείμενος, αυτό σημαίνει σατανάς) ο
οποίος υποβάλλει στην ψυχή
του δίκαιου Ιωσήφ και στο
νου του σκέψεις που μιλάμε
τα απόκρυφα ευαγγέλια και
τα τροπάρια των ημερών. Στο
πρόσωπο του Ιωσήφ φανερώνεται το προσωπικό του δράμα
αλλά και το δράμα ολόκληρου
του ανθρωπίνου γένους, που
δυσκολεύεται να αποδεχθεί την
ενανθρώπηση του Θεού. Απεικονίζεται μακριά από τον Ιησού
και την Παναγία, διότι δεν είναι
ο πατέρας του Ιησού αλλά ο
προστάτης της οικογένειας.
Μένει μία τρυφερή ακόμη
λεπτομέρεια στην εικόνα της
Γεννήσεως του Χριστού, η λεπτομέρεια του πρώτου λουτρού
του Βρέφους. Δύο γυναίκες
ετοιμάζουν το λουτρό του Θείου Βρέφους. Η μία η Σαλώμη
κρατά το παιδί και δοκιμάζει
τη θερμοκρασία του νερού και

η άλλη ρίχνει νερό στην κολυμβήθρα, δείχνοντας ακόμη
μία φορά πως ο Γεννηθείς είναι
πραγματικός άνθρωπος και
έχει τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσεως.
Αγαπητοί μας αδελφοί,
• Ο Χριστός ήλθε να μας
καθαρίσει
από
τους
πνευματικούς ρύπους και
αποτελεί για μάς εγκληματική αμέλεια να μη
καθαρισθούμε.
• Τα Χριστούγεννα σημαίνουν αγάπη και είναι
υποκρισία να τα εορτάζουμε χωρίς καμία πράξη
αγάπης.
• Τα Χριστούγεννα σημαίνουν αγγελικά τραγούδια, οπότε όλοι μαζί «ἐν
ἀγαλλιάσει
βοήσωμεν.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ. ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία», γιατί
ο Χριστός γεννήθηκε όχι
εγκυκλοπαιδικά (ιστορικό
γεγονος), νοητικά ή υποκριτικά, αλλά αληθινά. Γι’
αυτό «Χριστός γεννᾶται.
δοξάσατε».
Χρόνια πολλά και ευφρόσυνα!

