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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020
«Ἡ κτίσις εὐφραινέσθω ἅπασα· ὁ γὰρ Κτίστης ἰδοὺ γεννᾶται ἐν Βηθλεὲµ
νήπιος ὁρώµενος ὁ πρὸ αἰώνων σαρκί» (Προεόρτιος Κανών, κγ΄ Δεκ., ὠδὴ δ΄)
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·
ΚΥΡΙΟΣ Ἰησοῦς Χριστός µας γεννήθηκε καὶ ἡ χαρὰ ἔλαµψε στὸν κόσµον
ὅλον! Ὁ Θεὸς Λόγος κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔγινε Ἄνθρωπος στὴν γῆ, γιὰ
νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνωση καὶ κοινωνία «Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους»! Διότι ὅσον
Αὐτὸς ἔµενε στὴν περιωπὴ τῆς µεγαλωσύνης Του «ἐν τοῖς οὐρανοῖς» καὶ ἐµεῖς
στὴν ταπεινότητα τῆς πτώσεώς µας, «ἄµικτος ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ φιλάνθρωπον
ἀκοινώνητον καὶ χάσµα ἐν µέσῳ µέγα καὶ ἀδιάβατον», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο
Θεολόγο (Λόγος ΜΑ΄, § ΙΒ΄). Ὅµως, ἡ Ἀγαθότης Του ἀποκαλύφθηκε καὶ ἡ
Φιλανθρωπία Του νίκησε.

Ο

Γι’ αὐτὸ καὶ ὕµνος ζωῆς, ἀγγελικὸς καὶ οὐράνιος, ἀκούσθηκε τὰ
Χριστούγεννα στὴν Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας. Οἱ Ἅγιοι ῎Αγγελοι κύκλωναν τὴν θεία
Φάτνη σὰν Θρόνο Χερουβικὸ καὶ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ ἐκραύγαζον» (Προεόρτιος Κανών, κγ΄ Δεκ., ὠδὴ θ΄). Τὴν ἀγγελικὴ αὐτὴ µελωδία, τὴν ἀσυναγώνιστη
καὶ ἄφθαστη σὲ ὀµορφιὰ καὶ γλυκύτητα, προσπαθεῖ νὰ ὁµοιάσει ἡ δοξολογικὴ
ψαλµωδία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στὴν γῆ, προκειµένου νὰ ἐκφράσει τὴν
χαρὰ τῶν τέκνων της γιὰ τὸ µεγαλεῖο τῆς Ἑορτῆς. Τὸ ἑορταζόµενο γεγονὸς εἶναι
τόσον ὑψηλὸ καὶ ἀνέκφραστο, ὥστε νὰ εἶναι πολὺ πτωχὸν ὅ,τι καὶ ἄν ἐµεῖς οἱ
ἄνθρωποι προσφέρουµε γι’ αὐτό.
Ἐν τούτοις, εἶναι ἀνάγκη νὰ συµµετάσχουµε στὴν οὐρανο-γήϊνη αὐτὴ
πανδαισία, διότι ἰδού, ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι προσφέραµε τελικὰ «Μητέρα Παρθένον»! Ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Πανάχραντος Μητέρα τοῦ τεχθέντος Ἐµµανουήλ,
εἶναι τὸ πολυτιµότερο καὶ ὑψηλότερο Δῶρο, ἐνώπιον τοῦ Ὁποίου ὑποκλίνονται
γῆ καὶ οὐρανός, ἐπίγεια καὶ ἐπουράνια!
***
Μὲ τὴν πανήγυρη τῶν Χριστουγέννων πληµµυρίζουν τὰ σύµπαντα µὲ
χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ἄρα, τὴν τόσο µεγάλη αἰσιοδοξία τῆς Ἐκκλησίας µας δὲν
µπορεῖ νὰ τὴν σκιάσει ἡ θλίψη καὶ ἡ ἀπαισιοδοξία τοῦ κόσµου τούτου. Ὁ Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ Κύριος καὶ Θεός µας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Πλάστης καὶ
Λυτρωτής µας, εἰσῆλθε στὴν ἱστορία ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ ἀπὸ Ἀγάπη καὶ µόνον,
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γιὰ νὰ µᾶς σώσει ἀπὸ τὸν κακόβουλο ἰὸ τῆς ἁµαρτίας, ἀπὸ τὴν πίκρα καὶ τὸ
φαρµάκι τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τὸ σκότος τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου.
Οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι σκιρτοῦν µὲ εὐφροσύνη, δονοῦνται ἀπὸ ἱερὸ
δέος καὶ συγκλονίζονται µὲ κατάνυξη καὶ συντριβή, ψάλλοντες ὀρθοδόξως
«πλουτισµὸν θεολογίας». Ἐνῶ οἱ κακοπροαίρετοι, ὅσοι καὶ ἄν εἶναι αὐτοὶ ποσοτικά, χειµάζονται ἀπὸ ψῦχος ἀπιστίας, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ποῦ κατευθύνονται
καὶ ποῦ θὰ καταλήξουν. Προσπαθοῦν ἐναγώνια νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς νέες
ἐφαρµογὲς καὶ τὶς ἐκπληκτικὲς πράγµατι δυνατότητες τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ
ἀντιµετωπίσουν τοὺς «ἀοράτους ἐχθροὺς» ποὺ πλήττουν πλέον ἀνελέητα τὴν
ἀλαζονικὴ ἀνθρωπότητα, ἀποδεικύοντάς της τὸ µέγεθος τῆς ἀδυναµίας της. Καὶ
ὅµως, οἱ τεχνοκράτες καὶ ὑλιστὲς στὸ ἀπόγειο τῆς πλάνης τους, πιστεύουν ὅτι
µποροῦν µόνοι τους νὰ «ἀναβαθµίσουν», «ἀπαθανατίσουν» καὶ «ἀποθεώσουν»
δῆθεν τὸν ἀλύτρωτο ἄνθρωπο, καθιστῶντας αὐτὸν αἰώνιο δέσµιο τῆς ἀνελευθερίας καὶ ἀρνήσεώς του. Καὶ δὲν κατανοοῦν οἱ ἀσύνετοι ὅτι ἔτσι ὑπηρετοῦν τὸν
κύκλο τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποὺ κρύπτεται ὄπισθεν καὶ
ἐξαπατᾶ «τὴν οἰκουµένην ὅλην» (Ἀποκαλ. ιβ΄ 9).
***

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί·
Ἄς µὴν µᾶς τροµάζουν τὰ ζοφερὰ σενάρια σχετικὰ µὲ τὴν συνέχεια τῆς
ζωῆς στὶς νέες συνθῆκες ποὺ διαµορφώνονται. Μὴ λησµονοῦµε ὅτι ὁ κύριος τῆς
ἱστορίας εἶναι ὁ αἰώνιος Νικητὴς Χριστὸς καὶ Σωτῆρας µας, ὁ Ὁποῖος ὑπέστη
διωγµὸ ἀµείλικτο ἀπὸ τὴν θεία Γέννησή Του, προεικονίζοντας τὸν Σταυρὸ καὶ
τὴν Ταφή Του· ἔτσι ὅµως, µὲ τὴν κραταιὰ καὶ νικητήριο Ταπείνωση τῆς ἄκρας
συγκαταβάσεώς Του, ἀπογύµνωσε τὶς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες τοῦ σκότους καὶ
διαπόµπευσε τοὺς νικηµένους καὶ καταντροπιασµένους δαίµονες, σύροντάς τους
θριαµβευτικὰ (πρβλ. Κολ. β΄ 15).
Γιὰ τοὺς πιστούς Του, γιὰ ὅσους παραµείνουν ἕως τέλους σταθεροὶ µαζί
Του στοὺς πειρασµοὺς καὶ στὶς δοκιµασίες γιὰ τὸ ἅγιο Ὄνοµά Του µὲ ὑποµονή,
ἔχει ἑτοιµάσει στέφος ἄφθαρτον καὶ Βασιλείαν Αἰώνιον ἀπεριγράπτου κάλλους
καὶ ἀπερινοήτου ὡραιότητος!
Αὐτὸς ὁ Κύριος, ἡ πηγὴ τῆς ζωντανῆς ἐλπίδος καὶ τοῦ θάρρους µας,
δύναται νὰ φέρει καὶ νὰ διανοίξει ἀπροσδόκητες λύσεις σὲ κάθε ἀδιέξοδο τῆς
ζωῆς µας. Συνήθως µᾶς βασανίζουν σκοτεινὲς ἰδέες καὶ προαισθήσεις ὅταν τὰ
πράγµατα δυσκολεύουν ὑπερβολικά. Τότε ὅµως εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ
ζωογονοῦµε τὴν ψυχή µας µὲ τὴν ἀνάµνηση ὅσων ἀγαθῶν ὁ Κύριος ἔδειξε στὴν
ζωή µας τόσο ζωντανὰ καὶ ξεκάθαρα, καὶ ἄρα δύναται καὶ πάλι νὰ φανερώσει
ἄν τοῦ Τὸ ζητοῦµε καὶ Τὸν παρακαλοῦµε µὲ πίστη: «Πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε
(ζητήσετε) ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε» (Ματθ. κα΄ 22). Ἡ προσευχὴ
ἐν µετανοίᾳ µὲ ζωντανὴ πίστη, θὰ ἀπαντηθεῖ ὁπωσδήποτε ἀργὰ ἤ γρήγορα.
Τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου θὰ περικαλύψει αὐτὸν ποὺ ἐλπίζει ἀκράδαντα στὴν
θεία βοήθεια, ἐνῶ οἱ µάστιγες τῶν θλιβερῶν συµβάντων θὰ βασανίζουν µόνον
τοὺς ἀµετανοήτους ἁµαρτωλούς: «Πολλαὶ αἱ µάστιγες τοῦ ἁµαρτωλοῦ, τὸν δὲ
ἐλπίζοντα ἐπὶ Κύριον, ἔλεος κυκλώσει» (Ψαλµ. λα΄ 10).
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Ὅπου στραφοῦµε στὸ πανόραµα τῆς πίστεως, τῆς ἱστορίας καὶ τῆς
ἐµπειρίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἁγίων µας, βλέπουµε ὁλοφάνερα ἐπιβεβαιωµένη τὴν θαυµαστὴ ἐπαλήθευση πὼς «ἐγγὺς Κύριος τοῖς ἐπικαλουµένοις αὐτόν»
(Ψαλµ. ρµδ΄ 18). Μόνον µὴ παύσουµε αὐτὴ τὴν ἁγία καὶ σωτήρια ἐπίκληση, ποὺ
εἶναι παρεκτικὴ κάθε εὐλογίας, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ κάθε ἀνασφάλεια καὶ
φόβο γιὰ τὸ παρὸν καὶ ἰδίως γιὰ τὸ µέλλον. Ἀρκεῖ νὰ παραµείνουµε µὲ τὸν Σωτῆρα στὸ Σῶµα Του, τὴν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, ὅ,τι καὶ ἄν συµβεῖ, ὅπως
καὶ ἄν ἔχουν τὰ πράγµατα, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦµε τῆς Οὐρανίου Βασιλείας Του.
Ἀµήν!
Ἅγια Χριστούγεννα 2020
Χριστὸς ἐτέχθη!
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
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Τὰ Μέλη
Ὁ Λαρίσης καί Πλαταµῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς

† Ὁ Δηµητριάδος Φώτιος
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