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Νύχτα Χριστουγέννων. 
 Ἕνας ἅγιος καί σοφός ἀσκητής προσεύχεται ἀπὸ ὥρα γονατιστὸς µέσα 
στὸ Ἅγιο Σπήλαιο, στὴ Βηθλεέµ. Στὸ σπήλαιο ποῦ πρίν ἀπὸ περίπου 
400 χρόνια εἶχε φιλοξενήσει τὸν νεογέννητο Χριστό µας. Ὁ ἀσκητὴς δέν 
εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν µεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας µας, τὸν Ἅγιο 
Ἱερώνυµο, ποῦ κατέγραψε καὶ τὰ ὅσα συνέβησαν ἐκεῖ. 
Ἐκείνη τὴν νύχτα ὁ  Ὅσιος εἶχε ἀφήσει τὸ ἄσκητηριό του, ποῦ ἦταν 
κοντὰ στὸ Ἅγιο Σπήλαιο, καὶ εἶχε ἀποφασίσει νὰ τὴν περάσει ξάγρυπνος 
καὶ προσευχόµενος µπροστὰ στὴν Ἁγία Φάτνη. 
Ἡ καρδιὰ του ἦταν γεµάτη εὐγνωµοσύνη γιὰ τὴν µεγάλη δωρεᾶ τοῦ 
Θεοῦ: νὰ ἔλθει ὁ  Ἴδιος στὴ γῆ, νὰ γίνει ἄνθρωπος, γιὰ νὰ µᾶς γλυτώσει 
ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁµαρτίας, ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου καὶ τὰ 
νύχια τοῦ θανάτου! 
Ἀπόλυτη σιωπή ἐπικρατοῦσε µέσα στὴν νύχτα στὸν ἱερὸ χῶρο... 
Ξαφνικὰ ἀκούστηκε νὰ προφέρει τὸ ὄνοµά του µιὰ γλυκιὰ φωνή: 

- Ἱερώνυµε! 
Ξαφνιάστηκε ὁ  Ὅσιος... Κοίταξε παραξενεµένος γύρω του... Τίποτε... 
∆ὲν ὑπῆρχε κανείς. 

- Ἱερώνυµε! ξανακούστηκε ἡ φωνή... 
Ναί!  Ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἁγία Φάτνη... καὶ ἔκανε τὴν καρδιά του νὰ 
τρέµει συγκλονισµένη. 

- Ἱερώνυµε, τὶ δῶρο θὰ µοῦ κάνεις ἀπόψε στὴ γιορτή µου; 
Ἦταν πράγµατι ἡ γλυκιὰ φωνὴ τοῦ Ἰησοῦ. 
Ξέσπασε σὲ λυγµοὺς ὁ Ἅγιος: 
- Ὦ Κύριε, τὸ ξέρεις ὅτι γιὰ Σένα τὰ ἄφησα ὅλα: τὸ παλάτι τοῦ 
αὐτοκράτορα, τὰ µεγαλεῖα τῆς Ρώµης, τὶς ἀνέσεις. Ἡ καρδιά µου, ἡ 
σκέψη µου, ὅλα σὲ Σένα εἶναι στραµµένα! Τί ἄλλο µπορῶ νὰ Σοῦ 
προσφέρω; ∆ὲν ἔχω τίποτε! 
- Καί ὅµως, Ἱερώνυµε, ἔχεις κάτι ἀκόµα ποῦ µπορεῖς καὶ πρέπει νὰ µοῦ 
τὸ προσφέρεις... Αὐτὸ θὰ µὲ εὐχαριστήσει πιὸ πολύ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, 
καὶ αὐτὸ θέλω... 
Ἔπεσε σὲ συλλογὴ ὁ Ὅσιος... Πέρασαν λίγα λεπτὰ καὶ µετὰ τόλµησε νὰ 
ψελλίσει: 
- Κύριε, δὲν βρίσκω κάτι... Πές µου, τὶ θὰ µποροῦσα ἀκόµη νὰ Σοῦ 



προσφέρω καὶ δὲν µπορῶ νὰ τὸ σκεφτῶ; 
Μεσολάβησε µικρὸ διάστηµα σιγῆς καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ ξανακούστηκε: 
- Ἱερώνυµε, τὶς ἁµαρτίες σου θέλω. ∆ῶσε µου τὶς ἁµαρτίες σου! 
- Τὶς ἁµαρτίες µου; Τὶ νὰ τὶς κάνεις, Κύριε, τὶς ἁµαρτίες µου; 
- Θέλω τὶς ἁµαρτίες σου γιὰ νὰ σοῦ τὶς συγχωρήσω, ἀφοῦ γι’ αὐτὸ ἦρθα 
στὸν κόσµο, ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπικράτησε βαθιὰ σιωπή. 
Συγκλονισµένος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυµος ἄφησε τὰ δάκρυά του, δάκρυα 
εὐγνωµοσύνης, νὰ πληµµυρίσουν τὸν ἱερὸ χῶρο ὅλη τὴν νύχτα. 
Ἄφησε καὶ σὲ µᾶς τὴν ἔµπρακτη παραγγελία νὰ µὴ λησµονοῦµε κάθε 
Χριστούγεννα τὸ ὡραιότερο δῶρο πρὸς τὸν Σωτῆρα µας, τὴν µετάνοιά µας 
γιὰ τὶς ἁµαρτίες µας.  
Αὐτός εἶναι ὁ καλύτερος ἑορτασµὸς τῆς µεγάλης ἑορτῆς... 
  
 
Εὐχόµεθα, λοιπόν, ὁ Χριστὸς µας ποὺ γεννήθηκε στὸ ταπεινὸ Σπήλαιο τῆς 
Βηθλεέµ νὰ σᾶς χαρίζει δύναµη ψυχικὴ καὶ πνευµατικὴ στὴν ἀντιµετώπιση 
τῶν κάθε εἴδους δυσκολιῶν τῶν καιρῶν µας καὶ ἡ Παναγία µας νὰ σᾶς 
ἔχει πάντοτε ὑπὸ τὴν προστασία Της, ὥστε µὲ πνευµατικὴ χαρὰ νὰ 
ζήσουµε τὶς Ἅγιες ἑορτὲς τοῦ δωδεκαηµέρου.  
Τὸ δὲ νέον ἔτος νὰ εἶναι εὐλογηµένο ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ Θεὸ µας Ἰησοῦ 
Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ µόνη ἐλπίδα µας καὶ ἡ παρηγορία, τὸ αἰώνιο καὶ 
ἀδιάσειστο θεµέλιον τῆς ζωῆς µας. 
Ὁ ἕνας καὶ µόνος ἀληθινὸς Θεός, ὁ Ἐπιφανεὶς ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν δική 
µας σωτηρία.   
 
                   Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Τεχθέντι ἀγάπης. 
                                
                                    Ὁ  Καθηγούµενος 

    

     

 


