Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Πέμπτην, 25ην Δεκεμβρίου 2020/ 7ην Ἰανουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν Διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας
καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως εἰς
Βηθλεέμ, τόπον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.
Α´ Παραμονή τῆς ἑορτῆς
Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων ἤρχισε ἀπό τῆς Παραμονῆς, Τετάρτης,
24ης Δεκεμβρίου/ 6ης Ἰανουαρίου 2021.
Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐξεκίνησεν ἀπό
τοῦ Πατριαρχείου διά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη
τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ὀλίγα ἐφέτος, λόγῳ τῶν μέτρων κατά τοῦ ἰοῦ covid-19,
ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί ἔφθασαν εἰς τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.
Ἐνταῦθα ὁ Ἐπιστάτης τῆς Μονής μοναχός Ἀχίλλιος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ
ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον καί ἐδεξιώθησαν Αὐτόν εἰς τό ἡγουμενεῖον,
παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Μπετζάλλας καί τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί
τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε.
Ἐντεῦθεν παρέλαβαν τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν πέντε Ἰσραηλινοί
ἱππεῖς, προπορευόμενοι ἕως τοῦ Τάφου τῆς Ραχήλ. Ἐνταῦθα Παλαιστίνιοι
μοτοσυκλετισταί ἐσυνώδευσαν τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἕως τῆς πλατείας τῆς
Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως.
Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον ὁ Σκευοφύλαξ τοῦ Προσκυνήματος
Βηθλεέμ Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου
Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου δι’ ἐκφωνήσεως
αὐτοῦ μετ᾽ ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων
καί τοῦ Ἀραβοφώνου κλήρου.
Ἐν συνεχείᾳ ἤρξατο ἡ πορεία εἰσόδου εἰς τήν Βασιλικήν ἐν ψαλμῳδίᾳ
τοῦ «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε» καί τοῦ «Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».
Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία διά μέσου τῆς Βασιλικῆς, ὅπερ ἀποκλειστικόν δικαίωμα
τῶν Ὀρθοδόξων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ.
Εὐαγγέλου Βλιώρα ἱσταμένου δεξιά ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἔφθασεν εἰς τό Καθολικόν καί
ἐκεῖθεν διά τῆς νοτίου Πύλης εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον διά τήν προσκύνησιν.
Ἠκολούθησεν ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ὁ Ἑσπερινός καί ἡ θεία Λειτουργία
τοῦ μεγάλου Βασιλείου, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπό τῶν μέτρων τοῦ
covid-19 πιστῶν, ἀπολυθεῖσα τήν 3:30 μ.μ. κατά τό Καθεστώς.
Παρετέθη ἁπλοῦν κέρασμα ὑπό τοῦ Ἡγουμένου, Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.
Β΄ Ἡ κυριώνυμος ἡμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ πανήγυρις διά τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

ἤρξατο ἀπό τῆς νυκτός τῆς Παραμονῆς.
Κατά τήν 22:30 μ.μ. τῆς Παραμονῆς, ὁ χοροστατῶν Ἀρχιερεύς
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος κατῆλθεν ἀπό τοῦ
μοναστηρίου εἰς ὑποδοχήν πρό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί προεξῆρξε
χοροστατῶν τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν, ἀπό τοῦ Ἐξαψάλμου.
Περί τήν ὥραν τῶν Καταβασιῶν (23:30 μ.μ.) προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος
Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν
Βῆμα, ἠσπάσθη μετά τῶν Ἀρχιερέων καί ἐδέχθη τούς ἱερεῖς διά νά «λάβουν
καιρόν».
Ἀκολούθως, ἐνδεδυμένοι πάντες, ἤρξαντο τῆς λιτανείας ἀπό τοῦ
σολέως, ἱσταμένου δεξιά τοῦ Μακαριωτάτου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς
τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» κατῆλθον εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἐν ᾧ ἐτέχθη κατά
σάρκα ὁ πρίν ἄσαρκος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Μετά τούς Ἀναβαθμούς, ἀνεγνώσθη τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατά
Λουκᾶν: «Τῷ καίρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι
πᾶσαν τήν Οἰκουμένην», (Λουκ. 2, 1-20).
Μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἑλληνιστί (ἴδε βίντεο)
καί παρά τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε. π. Ἤσσα
Μοῦσλεχ ἀραβιστί.
Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην ἤρξατο ἡ
λιτανεία διά τῆς περιφορᾶς τρίς εἰς τά πέντε κλίτη τῆς Βασιλικῆς ἐσωτερικῶς
ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν Κανόνων ὑπό τόν Ἱεροδιάκονον Συμεών καί τόν κ. Βασίλειον
Γκοτσόπουλον δεξιά ἑλληνιστί καί ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ
ἀριστερά ἀραβιστί.
Τῆς λιτανείας ληξάσης ἐσυνεχίσθη ὁ Ὄρθρος ἀπό τήν Θ´ ᾨδήν μετά τῶν
Αἴνων καί τῆς Δοξολογίας, μετά δέ τόν Ὄρθρον ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό ἱερόν Βῆμα τῆς Βηθλεέμ, προεξάρχοντος
τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους,
Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων,
ψαλλόντων καί πάλιν τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου
ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ προσκυνήματος τῆς Βηθλεέμ ἀραβιστί, παρουσίᾳ
τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρα καί τῶν συγγενῶν
αὐτοῦ.
Εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἐτέλεσεν παραλλήλως τήν
θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη ἁπλοῦν κέρασμα εἰς τό
ἡγουμενεῖον.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

