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«Τ ὰ  σ ύ μ π α ν τ α  σ ή μ ε ρ ο ν  χ α ρ ᾶ ς  π λ η ρ ο ῦ ν τ α ι ,
 Χ ρ ι σ τ ὸ ς  ἐ τ έ χ θ η  ἐ κ  τ ῆ ς  Π α ρ θ έ ν ο υ » .  ( Ἰ α κ .  α ’  1 6 )

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἶναι πολύ σημαντικόν νά συνδέῃ κανείς τήν Ἑορτήν τοῦ παρόντος μέ 
ἕνα γεγονός ζωῆς πού ἀφορᾷ εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ σύμπαντος κόσμου. 
Ὁ ἱερός ὑμνογράφος μᾶς λέγει ὅτι σήμερον ὄχι τό σύμπαν ἀλλά τά σύμπα-
ντα, δηλαδή ὅλη ἡ κτίσις, ὅλη ἡ δημιουργία, χαρᾶς πληροῦνται. Γεμίζουν 
ἀπό χαράν, διότι ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἐκ τῆς Παρθένου. Ὁλόκληρον τό 
γεγονός τῆς δημιουργίας ὑποκλίνεται μπροστά εἰς τό γεγονός τῆς Καινῆς 
Κτίσεως, τῆς Ἄλλης Δημιουργίας, τῆς Ὑπερτέρας Δημιουργίας. Γιατί μέ 
τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ξαναγεννιέται ὁλόκληρον 
τό ἀνθρώπινον γένος, δημιουργεῖται διάστασις καινούργιας δημιουργίας, 
καινούργιας κτίσεως καί ἑπομένως τά σύμπαντα, πού ἔζησαν τήν πτώσιν 
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κτίσις ὅλη πού στενάζει μέ τό κατάντημα τοῦ ὑπερτάτου 
δημιουργήματος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος, εὑρίσκουν 
πλέον εὐκαιρίαν νά ζήσουν τήν χαράν. 

Ἡ χαρά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τό γεγονός πού ἀναζητᾷ κάθε 
ὕπαρξις, κάθε ἄνθρωπος. Ἡ χαρά εἶναι ἐκείνη πού δίδει στόν ἄνθρωπον 
τήν δυνατότητα νά βιώσῃ τήν πληρότητα, νά ὑπερβῇ κάθε στιγμήν στερη-
τικοῦ συνδρόμου καί φαινομένου καί νά αἰσθανθῇ πλουσίαν τήν χάριν καί 
τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό γεγονός τῆς χαρᾶς εἶναι, λοιπόν, ἐκεῖνον 
τό ὁποῖον καλούμεθα καί ἐμεῖς νά ζήσουμε σήμερον. Γιατί ὁ καθένας ἀπό 
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ἐμᾶς εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς δημιουργίας, ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀνήκει εἰς 
αὐτόν τόν κόσμον πού ὁριοθετοῦν τά σύμπαντα. Ἄν μετρήσῃ κανείς τήν 
ἀναλογίαν τῶν μεγεθῶν βλέπει τόν ἄνθρωπον νά ἐκμηδενίζεται καί νά κα-
θίσταται οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτος. Και ὅμως, μπροστά εἰς αὐτό τό διαπι-
στωτικόν γεγονός τῆς ἀσημαντότητος τοῦ ἀνθρώπου ἐξ ἀπόψεως φυσικοῦ 
μεγέθους, ἔρχεται ὁ Θεός καί καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον, ὥστε νά εἶναι τό 
ὑπερμέγεθος τῆς ἀγάπης Του, νά εἶναι δηλαδή τό δημιούργημα ἐκεῖνο τό 
ὁποῖον συγκεντρώνει τό πλήρωμα τοῦ νόμου και τῶν προφητῶν , τόν ἴδιο 
τόν Σαρκωθέντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ πού ἔρχεται νά ἐκπληρώσῃ 
κάθε προσδοκίαν, κάθε προφητείαν, κάθε διδασκαλίαν γιά τό παρόν καί 
τό ὑπαρξιακόν μέλλον τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα καί ἐφέτος καί καλεῖται ὁ κόσμος ὁλόκληρος νά ἐναρμο-
νισθῇ πρός αὐτό τό γεγονός τῆς χαρᾶς. Πόσοι, ὅμως, ἀπο τούς ἀνθρώπους 
σήμερον χαίρονται; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς πού ἀκοῦμε πώς σήμερον Χριστός 
Γεννᾶται νιώθουμε στήν ζωήν μας κάτι τό διαφορετικόν; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς 
ἔχουμε τήν δύναμιν νά ὑπερβοῦμε τήν καθημερινότητα πού μᾶς καθηλώνει 
σέ ἕνα βίωμα ἀπαρέσκειας ὅλων ἐκείνων τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ καί πα-
ράλληλα σέ ἕνα βίωμα ἀκηδίας πού μᾶς καθιστᾶ μή ἐνδιαφερομένους γιά 
ὅλα ἐκείνα τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας Του πού ἀποτελοῦν τήν προσδοκίαν 
τῆς ἐπέκεινα πραγματικότητος, πού ἐκφράζει τό μέλλον καί τήν ἀληθινήν 
προοπτικήν τῆς ζωῆς μας; 

Χριστούγεννα καί ἐφέτος. Γιά μία ἀκόμη φορά δίδεται ἡ εὐκαρία στόν 
καθένα ἀπό ἐμᾶς νά ζήσῃ τήν μοναδικήν αὐτήν στιγμήν. Γιά μία ἀκόμα 
φοράν ἔχει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τήν εὐκαιρία νά χαρῇ τήν αναφαίρετον 
χαράν, τήν χαράν πού ἀνατέλλει, τήν χαράν πού εἶναι ταυτισμένη μέ τόν 
ἄδυτον Ἡλιον, μέ τό ἄδυτον Φῶς, τήν χαράν πού μπορεῖ νά πλημμυρίσῃ 
τήν ὕπαρξίν μας μέ τήν ἀληθινήν εἰρήνην, μέ τήν ἀληθινήν εὐφροσύνην. 

Ναί, ἀδελφοί μου. Τά Χριστούγεννα μποροῦν νά γίνουν γιά τόν καθένα 
ἀπό ἐμᾶς τό αἴτιον καί ἡ πηγή τῆς χαρᾶς, ἡ ἀληθινή ἑορτή, ἡ ἡμέρα τοῦ 
ἀληθινοῦ φωτός, ἀρκεῖ στήν ζωήν μας νά γεννηθῇ ὁ Χριστός, ἀρκεῖ μέ τήν 
ζωήν μας νά συναντήσουμε τήν ζωήν Του καί νά ἐνωθοῦμε μαζί Του, νά γί-
νουμε χριστοφόροι, ἀρκεῖ ἡ καρδιά τοῦ καθενός μας νά γίνῃ ἕνα θεοδέγμον 
σπήλαιον, πού θά δεχθῇ τόν Ἀχώρητον. Πόσο δύσκολον εἶναι κανείς νά 
πλησιάσῃ μέ τόν νοῦ του αὐτά τά γεγονότα; Ἀδύνατον. Ὅμως, ὅσο ἀδύνα-
τον και ἄν εἶναι νά πλησιάσῃ κανείς μέ τήν σκέψιν καί νά περιγράψῃ τό 
ἀπερίγραπτον μυστήριον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τόσον ἁπλό καί εὔκολον 
εἶναι νά ζήσῃ κανείς τήν χαράν τῶν Χριστουγέννων ἀρκεῖ νά πεῖ: Ἔλα, 
Χριστέ, νά γεννηθεῖς μέσα στήν καρδιάν μου. Ναί, Κύριε, ἔλα στήν ζωήν 
μου, γιά νά ἀλλάξῃ αὐτό πού ἀποτελεῖ τό ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μου λαν-
θασμένης ἐπιλογῆς καί νά γίνῃ ἡ ζωή μου, ὅπως Ἐσύ τήν θέλεις.



Εἶναι καιρός, ἀδελφοί μου, νά ἀφήσουμε στόν Δημιουργόν, στόν Θεόν, 
στόν Πατέρα τῆς ἀγάπης, στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Ἐκεῖνον 
πού δημιούργησε τόν οὐρανόν καί τήν γῆν, τήν θάλασσαν καί πάντα τά 
ἐν αὐτῇ, Ἐκεῖνον πού δημιούργησε τά σύμπαντα, νά Τοῦ ἐπιτρέψουμε νά 
ἔλθη στήν ζωήν μας γιά νά δημιουργήσῃ τήν καινούργιαν ζωήν. Ἄν τά Χρι-
στούγεννα εἶναι ἡ ἑορτή τοῦ κάθε χριστιανοῦ, τοῦ κάθε πιστοῦ, αὐτό ὀφεί-
λεται στό ὅτι ὁ καθένας μας καλεῖται νά ἑορτάσῃ τήν δικήν του γέννησιν 
στήν καινούργιαν ζωήν, στήν ζωήν τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας. Γιατί 
ζωή μέ τόν Χριστόν σημαίνει νίκη καί κατάργησις τοῦ θανάτου, σημαίνει 
ξεπέρασμα τῆς φθορᾶς καί μέσα ἀπό τήν φθοράν ἔρχεται ἡ ἀνατολή τῆς 
ἀφθαρσίας, ἡ ἀνατολή τῆς ἄλλης βιοτῆς. Ἔρχεται να ζήσῃ κανείς μέσα 
ἀπό τό γεγονός τῆς δικῆς του κατά Χριστόν γεννήσεως τήν δικήν τοῦ θέ-
ωσιν, τόν δικόν του ἁγιασμόν, τήν δικήν του σωτηρίαν.

Χριστούγεννα, λοιπόν, γιά μία ἀκόμη φορά στήν ζωήν μας. Ἄς δώσου-
με στόν ἑαυτόν μας τήν εὐκαιρίαν νά χαρῇ μέ τήν χαράν τῶν Ἀγγέλων, νά 
δοξάσῃ τόν Θεόν μέ τόν ἀγγελικόν ὕμνον τῆς Δοξολογίας. Ἄς ἀγαπήσουμε 
τά δῶρα τῆς παρουσίας Του στήν ζωήν μας. Ἄς γίνουμε ἐργάτες τῆς εἰρή-
νης καί μέσα ἀπό τήν ἀγάπην ἄς δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις τοῦ 
ταπεινοῦ φρονήματος, στό ὁποῖον ἀναπαύεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού 
μπορεῖ καί ἐμᾶς νά μεταμορφώσῃ διά νά μᾶς δώσῃ τό ἀληθινόν μεγαλεῖον. 
Ὄχι τό μεγαλεῖον τό ψεύτικον πού ἀναζητοῦμεν στήν ματαιότητα τῆς 
ζωῆς, ὄχι τό φῶς πού μπορεῖ νά εἶναι διάχυτον μέ τήν πολυχρωμίαν τῶν 
φώτων, πού ἀνάβουν καί ἐντυπωσιάζουν μά πού δέν εἶναι τό φῶς. Γιατί τό 
Φῶς πού γεννᾶται εἶναι τό Φῶς τῆς Καινούργιας Ζωῆς. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ζωή. 

Χριστός γεννᾶται, ἀδελφοί μου. Τα σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται, Χρι-
στός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου.

* Να ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τό Κοινωνικόν.-

Ἔτη Πολλά 
καί ἐν παντί παρά τοῦ δι’ ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης


