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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τούς Ἐντιμωτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Προσφιλείς καί ἀγαπητά ἐν Κυρίω Τεχθέντι τέκνα,
«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου»
(Ὕμνος τῆς Ἑορτῆς)
Μέ τά λόγια αὐτά μᾶς καλεῖ καί πάλιν ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία νά προσέλθωμε
καί μέ πίστη καί καθαράν καρδίαν νά σταθοῦμε εὐλαβείς προσκυνηταί ἐμπρός εἰς τό
μέγα θαῦμα, τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὄντως μέγα θαῦμα, διότι ἐκεῖ μέσα στήν ταπεινή Φάτνη καί τό Σπήλαιον ἔγινε
τό μεγαλύτερον καί ἀνερμήνευτον γεγονός, ὁ πρό πάντων τῶν αἰώνων γεννηθείς Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεού, νά λάβη δούλου μορφήν καί νά γεννηθῆ ἡ Βρέφος «ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» Τά Ἔθνη ἐπί αίώνας ζοῦσαν μέ τήν προσδοκίαν τοῦ
χαμένου Παραδείσου, τόν ὁποῖον ἔκλεισε ἡ παράβασις καί ἡ παρακοή τῶν
Πρωτοπλάστων. Ἀλλά ὅπως διακηρύττει ὁ ἱερός ὑμνογράφος εἰς τό Συναξάριον τῆς Ἁγίας
Ἑορτῆς: «Τήν Ἐδέμ Βηθλεέμ ἤνοιξε».
Ἐλᾶτε, ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνωδός, ἐλᾶτε μᾶς καλεῖ καί «λάβωμεν τά τοῦ
Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου». Εἶναι καιρός οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας νά γίνουν
κτῆμα ὅλων μας, διότι κρύβουν βαθύ θεολογικόν περιεχόμενον καί ἔχουν γραφτεῖ ὄχι
μόνον νά τέρψουν τήν ἀκοήν μας μέσω τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς, ἀλλά κυρίως
νά μᾶς διδάξουν τά μεγάλα πνευματικά μαθήματα τῆς πίστεὠς μας. Σ’αὐτούς τούς ἱερούς
ὕμνους εἶναι στηριγμένη καί αὐτή ἡ Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος, ὥστε νά γίνη ἀφορμή
πληρεστέρας προσεγγἰσεως τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς, ἡ ὁποία καλεῖται καί ἡ μητρόπολις
ὅλων τῶν ἑορτῶν.
«Φάτνη πενιχρά, Υἱός Μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός καί σπαργάνοις
πλέκεται ὁ τῆς δόξης Κύριος» (Τροπάριον τῆς Γ. Ὥρας) Ἐδῶ φαίνεται ὅλη ἡ ταπείνωσις,
ἀλλά καί ἡ ὑψίστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός πάντα ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἔφερε είς τήν γῆν τόν
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γένος ἀπό τήν δουλείαν τῆς ἁμαρτίας. Καί διά τοῦτο σαλπίζει καί πάλιν ὁ ἱερός
ὑμνογράφος «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε..» καί μᾶς προτρέπει νά δοξολογήσωμεν τόν
Κύριον. Εἰς αὐτήν τήν προτροπήν πειθαρχοῦντες καί ἡμεῖς ψάλλωμεν μέ πανηγυρικόν
ὕφος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Καί ἐπίσης:
«Χριστός γεννᾶται τήν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα» Γιά πιά εἰκόνα ὁμιλεῖ ἐδῶ ὁ
ἱερός ὑμνωδός; Κατ’εἰκόνα Θεοῦ ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά αὐτήν τήν είκόνα ἠμαύρωσε ἡ
παρακοή καί ἐδῶ βλέπομε καθαρά τόν σκοπόν τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, πού εἶναι ἡ
σωτηρία καί ἡ ἐπάνοδος τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου εἰς τήν προτέραν αὐτοῦ δόξαν καί τιμήν.
Ἄς ἐμβαθύνωμεν λοιπόν μέσα στό θεῖον μήνυμα τῶν ὑπέροχων αὐτῶν ὕμνων, διά
νά αἰσθανθοῦμε πλήρως τήν ἀληθινήν χαράν καί ἀγαλλίασιν τῶν Χριστουγέννων, διότι
«ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ», διά νά φέρη τά πλούσια οὐράνια δώρα tου καί αὐτά εἶναι
ἡ εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ σωτηρία δῶρα τά ὁποία οὐδείς ἄλλος μπορεῖ νά
μᾶς χαρίση. Ἐμεῖς ὡς ἀνταπόδωμα ἄς τοῦ δώσωμε τήν καρδιά μας καί ἄς τόν ἀφήσωμε νά
ξαναγεννηθῆ μέσα της, ὥστε καί ἡμεῖς νά ἀναγεννηθῶμεν καί μέ καρδιά καθαρή, νά
ἔλθωμε μέ πίστη «δόξα ἐν ὑψίστοις ψάλλοντες, τῶ σήμερον ἐν σπηλαίω τεχθέντι» .
Εὔχομαι πατρικῶς ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, νά κατοικῆ μονίμως μέσα στίς καρδιές ὅλων
ἡμῶν καί ἀναφωνῶν «ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, διατελῶ
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εύχῶν
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