Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
Ὁ ἑορτασμός τῆς κυριωνύμου ἡμέρας της ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων
εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ ἤρξατο τήν νύκτα
τῆς Παραμονῆς, ἡμέραν Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2018 / 6ην
Ἰανουαρίου 2019 ἀπό τῆς 10.30 μ.μ. ὥρας.
Κατ᾽ αὐτήν τήν ὥραν ἐγένετο ἡ εἴσοδος ἀπό τῆς Πύλης τοῦ
Βαπτιστηρίου εἰς τό Καθολικόν τῆς Βασιλικῆς, εἰς τόν χῶρον πρό
τοῦ εἰκονοστασίου. Ἐνταῦθα ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ.
Δημητρίου ἀπό τοῦ Ἐξαψάλμου ἕως καί τῶν Καθισμάτων.
Ὅτε ἤρξατο ψάλλεσθαι τό Κάθισμα «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ
ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε ἤρξατο ἡ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί
διά τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπίσημος κάθοδος εἰς
τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός
ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἔχοντος δεξιά
τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας
καί ἀριστερά τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας καί
τόν Ἕλληνα Γενικόν Πρόξενον κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον καί
ἐπισήμους κυβερνητικούς ἀντιπροσώπους.
Ἅμα τῇ καθόδῳ εἰς τό Σπήλαιον ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν
Ἁγίου Εὐαγγελίου ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Γεννήσεως, «τῷ
καιρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι
πᾶσαν τήν οἰκουμένην» ἑλληνιστί καί εἶτα ἀραβιστί.
Ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τῆς
Α.Θ.Μακαριότητος ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί
ἀραβιστί ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπροσώπου στά
ἀραβικά Μ.Μ.Ε. καί ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις εἰς τόν Ἀστέρα
καί τήν Φάτνην.

Μετά ταῦτα ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος ἀπό τῆς βορείου πύλης τοῦ
Σπηλαίου καί ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τῶν κιόνων τῆς πεντακλίτου
Βασιλικῆς ἕως καί τοῦ κέντρου αὐτῆς.
Ἠκολούθησε δέησις, μετ’ αὐτήν δέ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ
θεία Λειτουργία εἰς τήν Βασιλικήν, προεξάρχοντος τοῦ
Μακαριωτάτου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου
καί πλειάδος Ἱερέων, Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψαλλούσης
ἑλληνιστί τῆς ἐξ Ἑλλάδος ἐλθούσης χορῳδίας «ὁ Τρόπος» ὑπό τήν
διεύθυνσιν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀγγελίδου καί ἀραβιστί τῆς
χορῳδίας τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ,
ἀπολυθεῖσα τήν 3.30 π.μ. ὥραν. Συγχρόνως ἐτελεῖτο ἡ θεία
Λειτουργία καί εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί
ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ.
Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἑλληνιστί καί μελῶν τῆς χορῳδίας τῆς
Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἀραβιστί.
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Βαπτιστηρίου ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τό μοναστήριον, ἔνθα εἰς τό
ἡγουμενεῖον παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τοῦ
μοναστηρίου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

