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Εισήγηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής 2017. «Εν Μέσῳ δύο ζώων γνωσθήσει». 

Αγαπητοί μας αδελφοί και αδελφές, εορτάσαμε και εφέτος την μεγάλη δεσποτική εορτή των 

Χριστουγέννων, και σήμερα, Σάββατο 30ή προς 31η Δεκεμβρίου, εορτάζουμε και πάλι την 

εορτή, όπως την πρώτη ημέρα. Δηλαδή αποδίδουμε την εορτή, όπως λέμε στην 

εκκλησιαστική λειτουργική μας γλώσσα. Και απόψε στον εσπερινό και αύριο στον Όρθρο, 

θά πούμε, όπως μας ορίζει το Τυπικόν, όλα τα γράμματα της εορτής, εκτός από τα 

προφητικά αναγνώσματα.  

Συνηθίζουμε, λοιπόν, από χρόνια τώρα, να κάνουμε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, 

μέσα στο εορταστικό κλίμα του Αγίου Δωδεκαημέρου, κυρίως γιά τα παιδιά αλλά και γιά 

εμάς τους μεγάλους, που εορτάζουμε σαν παιδιά και εμείς, και επιπλέον καλούμαστε να 

γίνουμε παιδιά, γιά να κερδίσουμε την βασιλεία των Ουρανών.  

Και ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη μας Κύριο Παντελεήμονα, που μας 

παραχωρεί την αίθουσα του Παύλειου Πολιτιστικού Κέντρου, γιά την εκδήλωσή μας. Στην 

γιορτή μας περιλαμβάνεται και μία σύντομη ομιλία μας, σχετική με κάποια στοιχεία της 

εορτής. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε χρόνο και διαφορετικά στοιχεία γιά αυτήν την 

μεγάλη εορτή, που χαρακτηρίζεται η αρχή και η μητρόπολη, γιά όλες τις εορτές, την τιμή 

και την λατρεία προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.  

Και εφέτος θα μιλήσουμε γιά τα δύο ζώα, που και αυτά ήταν παρόντα εκείνη την φοβερή 

ώρα, μέσα στην νύχτα, που γεννήθηκε ο Κύριος και Θεός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς 

Χριστός. Πέρασαν οι οκτώ ημέρες από την κύρια ημέρα της εορτής, και αύριο ο Κύριος θα 

λάβει το πανάγιο όνομα, που ο άγγελος μήνυσε και φανέρωσε στον Γερο Ιωσήφ. 

Ας πάρουμε λοιπόν με την σειρά τα γεγονότα. Στον Μέγα και Πανηγυρικό Εσπερινό των 

Χριστουγέννων, όπως και των άλλων δεσποτικών μας εορτών, διαβάζουμε στο πρώτο 

ανάγνωσμα, το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως.  

Το κεφάλαιο εκείνο που μιλάει γιά την δημιουργία του κόσμου. Η Γέννηση του Χριστού 

είναι μία καινούργια γέννηση, μία παράδοξη γέννηση επάνω στην γη. Το θεολογικό νόημα 

αυτής της εορτής είναι τεράστιο. Αλλά είπαμε, εφέτος θα μιλήσουμε γιά τα δύο εκείνα ζώα, 

που ήταν και αυτά παρόντα εκείνη την ευλογημένη νύχτα. Τα ζώα, όπως διαβάζουμε στην 

Γένεση, κτίστηκαν την έκτη ημέρα. Την ημέρα δηλαδή που πλάστηκε και ο άνθρωπος.  

Ο άνθρωπος πλάσθηκε, τα ζώα κτίστηκαν. Καί τα ζώα δηλαδή, όπως και όλη η άλλη 

δημιουργία, κτίστηκαν. Με έναν λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν. Όλη η κτίση, ακόμα και 

τα ζώα, που είναι η ανώτερη βαθμίδα της Δημιουργίας. Μόνον ο άνθρωπος πλάσθηκε, με 

συζήτηση, με απόφαση και συνέργεια και των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος.  

Κατά την έκτη, λοιπόν, ημέρα, όπως κατέγραψε ο Προφήτης Μωϋσής, στο πρώτο βιβλίο της 

Αγίας Γραφής, κτίσθηκαν τα ζώα. Ας ξεκινήσουμε, όμως, την αναφορά μας στα ευλογημένα 

τετράποδα, από την σημερινή Ημέρα. Στο Συναξάρι της 31ης Δεκεμβρίου, διαβάζουμε στον 

Βίο του Αγίου Ζωτικού, που σήμερα εορτάζει. Αυτός ο Άγιος έζησε και έδρασε στην 



Βασιλεύουσα, όπου περιέθαλπε τους λεπρούς, κάτι που δεν άρεσε στον τότε, αιρετικό 

αρειανό αυτοκράτορα Κωνστάντιο, ο οποίος, γιά να τιμωρήσει τον Ζωτικό, τον έζεψε και 

τον έσυραν τα μουλάρια, σε κακοτράχαλους τόπους.  

Το σώμα του καταξεσκιζόταν, αλλά οι δήμιοι καθόλου δεν τον λυπόταν. Το μαρτύριο ήταν 

πολύ άγριο και φρικτό να το βλέπεις. Τελικά, ο άγιος ξεψύχησε, μέσα σε φρικτούς πόνους, 

χωρίς να κατηγορήσει κανέναν. Μόνο τα ζωντανά τον λυπήθηκαν, και τί έκαναν; «Επεί δε 

συρόμενος ο μακάριος, την ψυχήν παρέθετο τω Κυρίω, αυτίκα και αι ημίονοι ακίνητοι 

μείνασαι, καίπερ βία μαστιζόμεναι υπό των δημίων, ανθρωπίνη φωνή, εις επήκοον πάντων, 

του βασιλέως την ωμότητα και αλογίαν εθριάμβευον, τυφλόν αυτόν και αναίσθητον 

παραδόξως αποκαλούσαι, τον δεν όσιον, εν αυτώ τω τόπω, είπον ταφήναι».  

Δηλαδή, μίλησαν τα ζωντανά και κατηγόρησαν τον αυτοκράτορα γιά την σκληρότητα που 

έδειξε στον Άγιο. Εδώ, στην Βέροια, τον δεύτερο γιό της Αγίας Ιερουσαλήμ, τον θανάτωσαν 

με τον ίδιο τρόπο οι ειδωλολάτρες. Αλλά και στον Βίο του Οσίου Αντωνίου, του πολιούχου 

μας, βλέπουμε ότι το τίμιο λείψανό του, στο σπήλαιο του Αλιάκμονα, το βρήκαν οι σκύλοι 

των κυνηγών, που Πρωτοχρονιά κυνηγούσαν στις όχθες του ποταμού. Αλλά και σε πολλά 

άλλα Συναξάρια, βλέπουμε τα ζώα, ήμερα και άγρια, να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην ζωή ακόμα και στον θάνατο ενός Αγίου.  

Τα ζώα, που έχουν λογική αλλά δεν έχουν αιώνια και αθάνατη ψυχή, κυβερνώνται και 

χρησιμοποιούνται από τον βασιλέα τους τον άνθρωπο. Άλλοτε χρησιμοποιούνται γιά καλό 

και σωτήριον σκοπό, άλλοτε όμως γιά κακό και θανάσιμο σκοπό. Τα ζώα, στην ασκητική 

γραμματεία, στα κείμενα που αναφέρονται στην πνευματική ζωή, έχουν και μία άλλη 

σημασία. Κάθε πάθος έχει και την εικόνα του, την μορφή ενός ζώου που έχει ανάλογες 

ιδιότητες. Αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος γιά να αναφερθούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Εμείς 

σήμερα εορτάζουμε την Γέννηση του Κυρίου μας, και αναφερόμαστε στα δύο ευλογημένα 

ζωντανά, που εκείνες τις ώρες εκείνης της βραδιάς βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο.  

Στην εορτή της Γεννήσεως, στην νέα αυτήν γέννηση, και αναγέννηση του ανθρωπίνου 

γένους, είναι και πάλι παρόντα τα ζώα. Και μάλιστα τα δύο ζώα, γιά τα οποία ειδικά μιλάει 

ο Προφήτης Αββακούμ. Αυτά τα δύο ζώα βρίσκονται μέσα στο ιερό σπήλαιο, όπου 

γεννήθηκε ο Χριστός. και μάλιστα συμμετέχουν, βοηθούν, συμπαραστέκονται, στο 

νεογέννητο βρέφος.  

Έξω από την σπηλιά, βρίσκονται και άλλα ζωντανά, τα πρόβατα, και προφανώς τα σκυλιά. 

Σε λίγο θα ρθουν και οι τρεις Μάγοι από την Περσία, με τις καμήλες τους. Αλλά μέσα στο 

ιερό σπήλαιο, βρίσκονται τα δύο ζώα, που τα προανήγγειλε ο Προφήτης Αββακούμ. «Εν 

μέσω δύο ζώων γνωσθήσει» λέει ο Προφήτης. Δηλαδή θα γίνεις γνωστός και θα φανερωθείς 

ανάμεσα σε δύο ζωντανά. Αυτά τα ζώα είναι ο βους και ο όνος.  

Το βόδι, η αγελάδα δηλαδή, αλλά και το γαϊδουράκι. Αυτά είναι τα δύο ζώα, που ανάμεσά 

τους γεννήθηκε ο Χριστός. Αναφέρονται διάφορες παραδόσεις, και διάφορες λαογραφικές 

αναφορές, στα δύο αυτά ζωντανά. Υπάρχουν όμως και πολλές βιβλικές και θεολογικές 

σχετικές αναφορές. Ας δούμε τώρα τί λέει ο Προφήτης Μωϋσής, γιά την δημιουργία των 

ζώων: 



 

ΓΕΝΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1, στίχ. 24 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ 

γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 25 καὶ 

ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ 

ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. 26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης 

καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν 

τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν 

αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε 

καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς 

θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ 

πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν 

πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει 

ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· 30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς 

γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν 

ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως. 31 καὶ εἶδεν ὁ 

Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα 

ἕκτη.  

Δημιουργήθηκαν λοιπόν τα ζώα, πλάσθηκε και ο άνθρωπος, και ο Θεός είπε στον Άνθρωπο 

να δώσει όνομα σε κάθε ζώο. Τον έκανε δηλαδή κύριο και βασιλέα σε ολόκληρη την κτίση 

τον άνθρωπο. Και όχι μόνον αυτό. Τα ζώα γίνονται βοηθοί και υπηρέτες προς εμάς. Μας 

βοηθούν, τα χρησιμοποιούμε στις εργασίες μας, στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, σήμερα 

τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος έφυγε από την φύση, ξέχασε να ζη αρμονικά με το 

περιβάλλον, μαζευτήκαμε στις πόλεις. Ευκολύναμε όμως την ζωή μας ή την δυσκολέψαμε;  

Η αστυφιλία βοήθησε τον άνθρωπο ή δυσκολεύει την ζωή μας; Το πρώτο άσχημο γεγονός 

είναι ακριβώς το ότι αποξενωθήκαμε από τον φυσικό μας ρόλο, που είναι ακριβώς και η 

χρήση των ζώων στην ζωή μας. Σήμερα μόνο με τα σκυλιά και τις γάτες έχει κάποια σχέση ο 

άνθρωπος της πόλεως, αρνητική σχέση ή θετική σχέση.  

Όμως ο άνθρωπος πλάστηκε ως βασιλιάς ολόκληρης της δημιουργίας, και έδωσε ονόματα 

στα ζώα, που σημαίνει ότι είναι φιλικός μαζί τους, τα περιποιείται και αυτά ανταποδίδουν 

την αγάπη που τους δείχνει ο κύριός τους. Φύγαμε από ην φυσική μας κατοικία. Δεν 

ξέρουμε σχεδόν τί είναι το χώμα. Δεν ξέρουμε να ζούμε στην φύση και με την φύση. 

Δαιμονοποιούμε σχεδόν την ελάχιστη σχέση μας με τα ελάχιστα ζωντανά που έχουμε κοντά 

μας. Περισσότερο τα τυραννούμε παρά τα χειριζόμαστε και μας εξυπηρετούν.  

Ο Κύριός μας όμως γεννήθηκε μέσα στο σπήλαιο, και μάλιστα το σπήλαιο που ήταν 

συγχρόνως και ο σταύλος, η κατοικία των χρήσιμων, των κατοικιδίων ζώων, των βοδιών και 

αγελάδων και των υποζυγίων. Ας μιλήσουμε λίγο γιά το γαϊδουράκι. Σε πόσες περιπτώσεις 

δεν αναφέρεται; Και μάλιστα σε πολύ σημαντικές στιγμές.  

Όταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, οι Ισραηλίτες, ζήτησαν από τον Θεό τους να του δώσει 

άρχοντα, ο Θεός τους έδωσε τον βασιλέα, τον Σαούλ. Και ο Σαούλ εισήλθε στην Αγία Πόλη 



και στέφθηκε βασιλέας ανεβασμένος επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ο όνος, δηλαδή, βλέπουμε 

να υπηρετεί σε ένα πολύ σημαντικό, κομβικό θα λέγαμε, σημείο της ζωής του εκλεκτού λαού 

του Θεού. Αλλά και πάλι, ο Θεός ευλόγησε τον δεύτερο βασιλέα του Ισραήλ, τον Δαβίδ, ενώ 

ο μικρός Δαβίδ πήγε να βρει τις όνους του βασιλέως Σαούλ.  

Πάλι ο Θεός χρησιμοποιεί το γαϊδουράκι γιά το σχέδιό του. Το ένα ζώο λοιπόν που ήταν 

παρόν στην γέννηση του Θεανθρώπου είναι το γαϊδουράκι. Με αυτό έφθασαν ο Άγιος 

Ιωσήφ και η Κυρία Θεοτόκος από την Ναζαρέτ στην Βηθλεέμ. Και μάλιστα, όπως το 

αναφέρει ο ίδιος ο αδελφόθεος στο Πρωτευαγγέλιό του, το χαλινάρι, το καπίστρι το 

κρατούσε με αγάπη ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Με αυτό το γαϊδουράκι, αργότερα, η αγία 

οικογένεια του Θεανθρώπου έφυγαν γιά την Αίγυπτο, κυνηγημένοι από τον θηριώδη 

Ηρώδη. Μάλιστα όσοι έχουν την ευλογία να προσκυνήσουν στα Πανάγια Προσκυνήματα 

της Αγίας Γης βλέπουν διαφόρους τόπους που έχουν σχέση και αναφορά στο γαϊδουράκι 

που κουβάλησε την Παναγία μας και την Αγία Οικογένεια. Αλλά και στο πάθος του Κυρίου 

διαδραματίζει τον ρόλο του το γαϊδουράκι.  

Καβάλα στο γαϊδουράκι ο Χριστός θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα, και θα τον υποδεχθεί ο λαός. 

Θα τον υποδεχθεί, όπως αναφέρουν τα ιερά κείμενα της Υμνολογίας μας ως βασιλέα. Ο λαός 

του Ισραήλ θα θυμηθεί το ότι επάνω στην όνο εισήλθε ο πρώτος βασιλέας του στα 

Ιεροσόλυμα. Άρα ο Ιησούς είναι ο νέος και αιώνιος βασιλέας των εκλεκτών του Θεού. 

Ας έλθουμε τώρα και στο άλλο ζώο, στον βουν, στην ευλογημένη αγελάδα. Τί σχέση έχει ο 

σημερινός άνθρωπος με αυτό το ζωντανό; Μάλλον καμία. Και όμως, στην παραδοσιακή 

κοινωνία, η αγελάδα είναι βασικό «στέλεχος» της οικογένειας. Δεν ξέρω αν είχατε στο 

παρελθόν αγελάδα, γιά να δείτε πόση οικειότητα δημιουργεί στην οικογένεια. Ίσως την 

περισσότερη από όλα τα ζώα. Και φυσικά η αγελάδα δίνει το γάλα.  

Πόσες αναφορές έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή γιά αυτό το ευλογημένο προϊόν; Ας 

αναφέρουμε το κυριότερο. Όταν ο Θεός καλούσε από την Γη Αιγύπτου τον Ισραήλ, τον 

υποσχέθηκε να τον οδηγήσει εις «γην ρέουσαν μέλι και γάλα». Το γάλα δηλαδή θεωρείται 

θεϊκό δώρο, θεϊκή τροφή. Και, γιά να αναφέρουμε τους αγίους μας, στο μαρτύριο πολλών 

αγίων αναφέρεται ότι, όταν τους κόψαν το κεφάλι τους, δεν έρευσε αίμα, αλλά γάλα, όπως 

αναφέρεται και στο μαρτύριο του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά και του πρωτοκορυφαίου 

Αποστόλου Παύλου.  

Αυτά όμως τα δύο βασιλικά, θα έλεγα, ζωντανά, αφού συμμετείχαν στην Γέννα του 

θεανθρώπου και βασιλέως Χριστού, έχουν και ένα άλλο φυσικό χάρισμα. Ειδικώς αυτά τα 

δύο ζώα μπορούν να ανοίξουν δρόμο μέσα στο πιό πυκνό δάσος. Αυτό το άκουσα από 

παλαιούς ξυλεμπόρους στο Άγιο Όρος του Άθωνος. Κανένα άλλο ζώο δεν μπορεί να ανοίξει 

ένα καινούργιο μονοπάτι στο βουνό, παρά μόνο το βόδι.  

Ενώ γιά το γαϊδουράκι, μας έλεγαν ότι αρχηγός στο καραβάνι των μουλαριών αλλά και των 

αλόγων είναι το γαϊδουράκι. Αυτά τα δύο δηλαδή ζωντανά έχουν οδηγητικό χάρισμα, και 

να ανοίγουν τον δρόμο αλλά και να οδηγούν τα άλλα υποζύγια. Αλλά μάλλον μάς πέρασε η 

ώρα. Καιρός να κλείνουμε αυτήν την σύντομη αναφορά μας στα ζωντανά.  



Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων μας, βλέπουμε την μεγάλη σχέση που έχουν όλα τα ζώα 

με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Παΐσιος έδειχνε πολλή αγάπη σε όλα, και μάλιστα στα 

περιφρονημένα, στα φίδια και στα ποντίκια. Ο παπαΕφραίμ αγκάλιαζε και φιλούσε τα 

μουλαράκια τους. Ο Γερο Ενώχ μάζευε τα εγκαταλειμένα μουλάρια και τα τάϊζε. Ειδικά 

όμως ας μελετήσουμε την Αγία Γραφή, σε σχέση με τα δύο ζώα, που ανάμεσά τους 

γεννήθηκε ο Χριστός, γιά να μας λυτρώσει από την αλογία, την χωρίς λογική ζωή μας, την 

χωρίς Χριστό ζωή μας, γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος του Πατρός.  

Στα δύο ζώα που με τα χνώτα τους ζέσταναν τον νεογέννητο Θεό μας. Μάλλον 

ευγνωμοσύνη οφείλουμε και προς αυτά και ευχαριστίες, γιά την συμμετοχή τους στην θεία 

Γέννα. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε καλή και ευλογημένη χρονιά.  

Μακάρι στο νέο έτος να γνωρίσουμε κάπως έστω και εμείς τα δύο αυτά ευλογημένα ζωντανά 

και να τα αγαπήσουμε.  

Και να δείξουμε την αγάπη μας, λογικά όμως, με αξιοπρέπεια και σεβασμό, και προς όλα τα 

ζωντανά.  

Μην ξεχνούμε ότι είμαστε ο κύριος και ο βασιλιάς τους. Ο Άνθρωπος τους δώσαμε όνομα, 

και αυτά εκφράζουν την ευχαριστία τους. Χρόνια Πολλά και ευλογημένα. 


