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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ»
(Κοινωνικόν ἑορτῆς)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ὅλος ὁ χριστιανικός κόσµος, σέ Ἀνατολή καί Δύση, ἑορτάζει σήµερα καί εὐφραίνεται
µέ τό λυτρωτικό ἄγγελµα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, πού ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς χαρᾶς
καί τῆς ἐλπίδας γιά τό ἀνθρώπινο γένος, διότι χάρις σέ αὐτήν βρῆκε τή λύτρωση. Ἄν καί
πολλές φορές ἀπό τήν παιδική µας ἡλικία µέχρι σήµερα βιώσαµε τήν Ἀγία αὐτή ἑορτή, µᾶς
διαφεύγει συχνά τό πραγµατικό νόηµα τῆς ἔλευσης τοῦ Σωτῆρος, πού ὑπερβαίνει σέ
σηµασία κάθε ἄλλη ἑορτή καί ὁ ἱερός Χρυσόστοµος τήν ὀνοµάζει «µητρόπολιν τῶν ἑορτῶν»,
ἀφοῦ τέµνει τήν Ἱστορία τοῦ κόσµου σέ «πρό Χριστοῦ» καί «µετά Χριστόν» ἐποχή. Ἀνάλογη,
λοιπόν, θά πρέπει νά εἶναι καί ἡ λαµπρότητα τοῦ ἑορτασµοῦ, «ἐν ἑνί στόµατι καί µιᾷ
καρδίᾳ» νά ὑµνοῦµε καί νά δοξάζουµε τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί τό θαῦµα τῆς θείας
οἰκονοµίας, µέ πνεῦµα εἰρήνης καί συναδέλφωσης, οἰκογενειακή ἀγάπη καί χαρά, µετοχή
στά µυστήρια τῆς ἐκκλησίας µας καί ὄχι µάταιη ἐπίδειξη πλούτου, ὑλική εὐτυχία καί
ἁµαρτωλή ἀπόλαυση.
Ποιό, λοιπόν, εἶναι τό ἀληθινό νόηµα τῆς σηµερινῆς ἑορτῆς; Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
ἀποτελεῖ τόν ἀντίποδα τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀπαρχή τῆς παλινόρθωσής του.
Μέ τήν πτώση ἐπῆλθε ὁ ὄλεθρος, ἐνῶ µέ τή Θεία Ἐνανθρώπηση ἡ εὐλογία καί ἡ χάρις. Μέ
τό προπατορικό ἁµάρτηµα παρεισέφρησε στό ἀνθρώπινο γένος ἡ φθορά καί ὁ θάνατος,
παρόλο πού ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ΄ εἰκόνα καί καθ΄ ὁµοίωσίν Του», δηλαδή
ἐλεύθερο, ἄφθαρτο, ἀθάνατο. Καθώς ὅµως ὁ πεπτωκώς ἄνθρωπος δέν µποροῦσε µόνος του
νά ἀντισταθεῖ στή φθορά τοῦ θανάτου, χρειαζόταν ἡ Θεία ἐπέµβαση γιά τήν ἐπίτευξη τῆς
λύτρωσής του ἀπό τίς φθοροποιές δυνάµεις.
Ὁ πανάγαθος Θεός, λοιπόν, µεριµνώντας γιά τό πλᾶσµα Του, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωµα
τοῦ χρόνου», ἀπέστειλε τόν Μονογενῆ Υἱόν καί Λόγον Του ὁ ὁποῖος «σάρξ ἐγένετο καί
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ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν» (Ιωάν. 1, 14), «εὐδοκίᾳ» τοῦ Πατρός καί «συνεργείᾳ» τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Ὁ Χριστός ἔλαβε «δούλου µορφήν», ἀνθρώπινη δηλαδή σάρκα, γιά νά χαρίσει
στούς ὑπόδουλους τῆς ἁµαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, τόν χαµένο Παράδεισο καί
τήν ἀληθινή ἐλευθερία, δίνοντας Αὐτός, ὡς «µόνος κραταιός καί δυνατός», τή µάχη γιά τήν
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πού βρισκόταν «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου».
Στόν Χριστό, ἐποµένως, προσωποποιεῖται ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, γεγονός
πού ἀποτυπώνει ὁ προφητάναξ Δαβίδ αἰῶνες πρίν τήν κατά σάρκα ἔλευση τοῦ
Θεανθρώπου µέ τό «Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Ψαλ. 110, 9). Ὁ Χριστός εἶναι ὁ
Λυτρωτής µας, πού κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ γιά νά µπορέσουµε, ἑνούµενοι µαζί Του, νά
ἀνέλθουµε ἐµεῖς οἱ χοϊκοί ἄνθρωποι στόν οὐρανό καί νά φορέσουµε «τήν εἰκόνα τοῦ
ἐπουρανίου», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο (Α' Κορ. 15, 49). Ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος
ἀπάλλαξε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο, χαρίζοντάς της τήν ἀφθαρσία
καί τήν αἰωνιότητα. Ἐποµένως, τά Χριστούγεννα σηµατοδοτοῦν τήν ἀρχή µιᾶς νέας ἐποχῆς
γιά τήν ἀνθρωπότητα, τῆς ἐποχῆς τῆς θείας Χάριτος. Ἀποτελοῦν µιά εὐκαιρία γιά κάθε
πιστό νά ἀναλογισθεῖ τό ἀπύθµενο ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Τά φετινά Χριστούγεννα, ἄς ἐµβαθύνουµε στό νόηµα τῆς ἑορτῆς, κάνοντας µιά
πνευµατική ἐπανεκκίνηση. Ἄς δηµιουργήσουµε χῶρο στήν καρδιά µας γιά τόν τεχθέντα
Χριστό. Ἄς σπεύσουµε πρός συνάντησίν Του καί τοῦ συνανθρώπου µας, βέβαιοι ὅτι στήν
πορεία αὐτή δέν εἴµαστε µόνοι, ἀλλά µᾶς ἐπισκιάζει ἡ θεία χάρις. Ὅπως τό ἄστρο τῆς
Βηθλεέµ ὁδήγησε τούς Μάγους στήν προσκύνηση τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ, ἔτσι ἡ θεία
χάρις θά µᾶς καταυγάζει καί θά µᾶς καθογηγεῖ κοντά στόν «γεννηθέντα δι’ ἡµᾶς» Λυτρωτή
καί Εὐεργέτη Χριστό. Εὔχοµαι καί προσεύχοµαι ὁλόψυχα, τό ἐλπιδοφόρο µήνυµα τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου µας νά φωλιάσει στίς καρδιές ὅλων µας, ὥστε τά φετινά
Χριστούγεννα νά ζήσουµε πραγµατικά τόν ἐρχοµό τοῦ Λυτρωτοῦ.
Καλά καί εὐλογηµένα Χριστούγεννα!
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