
Ἑτοιμάζου!

Σ τήν κατανόηση καί βίωση τῶν πνευματικῶν
ἀγαθῶν σημαντικό ρόλο παίζει ἡ προετοι-

μασία. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι, ἀπό τήν
πρώτη στιγμή τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός
«πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» (Ἑβ 1,1) ἐπί αἰῶνες
προαναγγέλλει στόν κόσμο τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία.
Ἀπαιτεῖ δέ ἀπό τόν λαό του, τόν Ἰσραήλ, μέσα στόν
ἑβδομαδιαῖο κύκλο νά προετοιμάζεται γιά τήν ἡμέ -
ρα τήν ἀφιερωμένη στόν Κύριο. Ἔτσι, τοῦ Σαββά-
του προηγεῖται ἡ Παρασκευή, πού καί μέ μόνο τό
ὄνομά της ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωση τῆς προπα -
ρασκευῆς γιά τήν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ.

Στόν νέο περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλη-
σία, ὅπου ἡ ἡμέρα Κυρίου εἶναι ἡ Κυριακή, ἡ ἑβδο-
μαδιαία προετοιμασία γίνεται τό Σάββατο. Ἄν ἔ -
χετε θρηνήσει κάποιες Κυριακές πού πέρασαν χω -
ρίς ν᾿ ἀγγίξει τήν ψυχή σας ὁ Θεός, θά ἔπρεπε ν᾿ ἀ -
ναζητήσετε τήν αἰτία στήν κατασπατάληση τοῦ

99

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



100

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ

Σαββάτου. Χίλιες δυό ἀσχολίες κατακλύζουν τήν
μέρα αὐτή, ἀλ λά πόσες ὧρες, πόσα -ἔστω- λεπτά
δια τίθενται γιά τήν προετοιμασία τῆς ὑποδοχῆς τῆς
Κυριακῆς;

Στόν ἐτήσιο κύκλο τῶν ἑορτῶν τῆς πίστεως, πού
μᾶς κρατοῦν σέ μία συνεχῆ ἐπαφή μέ τόν Θεό καί
τά θεῖα, διακρίνουμε ἐπίσης τόν ζωτικό ρόλο τῆς
προετοιμασίας. Οἱ ἑορτές προαναγγέλλονται μέ τά
προεόρτια καί συνεχίζονται μέ τά μεθεόρτια. Ἀρχί-
ζουμε ἤδη ἀπό τόν μήνα αὐτό τήν προετοιμασία γιά
τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου. Ἀπό τήν 15η τοῦ μηνός
μπαίνουμε στήν περίοδο τῆς νηστείας, ἡ ὁποία κα-
θημερινά δίνει στόν πιστό τήν εὐκαιρία νά θυμᾶται
καί νά προετοιμάζεται γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Θεοῦ
πού «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» γιά νά μᾶς συ -
ν   αντήσει. «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!», ἀκοῦμε
στίς καταβασίες τοῦὌρθρου ἀπό τήν 21η Νοεμβρί -
ου, ἐνῶ ἀπό τήν 26η τοῦ μήνα τό Κοντάκιο «ἡ Παρ-
θένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον ἐν σπηλαίῳ
ἔρ χεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως...» καλεῖ τήν οἰκου -
μένη, τήν ἀνθρωπότητα ὅλη νά ὑποδεχθεῖ τόν πρό
αἰώνων Θεό, τόν «βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον
νέον». 

Πῶς θά τήν νιώσουμε τήν μεγάλη γιορτή, γιά νά
τήν χαροῦμε καί νά δοξάσουμε τόν ἐρχόμενο Λυ-
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τρωτή; Μέ τήν προσωπική προετοιμασία. «Ἑτοιμά-
ζου, Βη θλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ», παροτρύνει
ἕνα τροπάριο τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀλήθεια, ὁ ἐρχο-
μός τοῦ Χριστοῦ ἀνοίγει τόν Παράδεισο, φέρνει
στόν κό σμο τήν χαρά τοῦ Θεοῦ. Ἀρκεῖ νά βρεῖ μιά
Βηθλεέμ ἕτοιμη νά τόν περιμένει. Νά βρεῖ τήν καρ-
διά τοῦ πιστοῦ φάτνη εὐτρεπισμένη μέ τῆς μετά-
νοιας τό λουτρό, φωτισμένη μέ τῆς ἀγάπης τήν φλό -
γα, ἀποφασισμένη νά κάνει μόνιμο ἔνοικό της τόν
ἐνανθρωπήσαντα Θεό μέ τήν καθημερινή ὑποταγή
στό θέλημά του. Αὐτή εἶναι ἡ ἀναγκαιότερη προ-
ετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα, ἡ ἑτοιμασία τῆς
καρδιᾶς.


