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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,
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.

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...»
(Κάθισμα)

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἑορτάζομεν καί πάλιν τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
πανηγυρίζομεν τήν ἀνατολή τοῦ Ἡλίου της δικαιοσύνης. Εἰς ἕναν κόσμον σκοτεινόν ἀπό
τήν ἀμαρτίαν, ἑορτάζομεν τόν Ἤλιον πού ἦλθε νά φωτίσῃ τά ἀνθρώπινα σκοτάδια, πού
ἦλθε νά μᾶς δείξῃ τόν δρόμον τῆς σωτηρίας, πού ἦλθε νά μᾶς χαρίσῃ τόν Τίμιον Σῶμα καί
τό Πανάγιον Αἷμα Του διά τῆς δικῆς Του Θυσίας. Ὁ Μεγάλος Ἀναμενόμενος τῶν αἰώνων
ἦλθε ἀθόρυβα εἰς τήν Ἱστορίαν καί ἐγεννήθη εἰς τό ταπεινόν σπήλαιον, ὑπό τῆς
Παρθένου Μαρίας.
Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ἐσαρκώθη, παρέμεινε κοντά εἰς τό ἀνθρώπινον γένος καί
ἐγένετο «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. Β’ 34). Μέ τήν παρουσίαν Του ἐκήρυξε τήν
ἰσότητα, ἤλεγξε τήν ἀδικίαν, καί ἔδωκε πρότυπον διά τήν ἄσκησιν τῆς ἐξουσίας ἀφοῦ
Ἐκεῖνος, ὁ Μοναδικός Ἄρχοντας τῆς Οἰκουμένης, περιεζώσθη τό Λέντιον καί ὑπηρέτησε
τούς Μαθητάς Του. Διήλθε τήν σύντομην ζωήν Του εἰς τήν γῆν μέ ἀμέτρητας εὐεργεσίας
ὑπέρ τοῦ κόσμου, καί ὑπέρ τοῦ ἰδίου κόσμου «ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος
μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιπ. Β’ 8).
Ἑορτάζοντας λοιπόν τά Χριστούγεννα, ἑορτάζομεν τήν κατ’ἐξοχήν ἑορτήν τῆς
ἀγάπης. Ὁ Κύριος ἦλθε κοντά μας ἀπό ἀγάπη γιά ἐμᾶς (Ἰω. Γ’ 16) καί ἡ ἀγάπη αὐτή δέν
ἔχει ὅρια. Αὐτήν τήν θεϊκήν ἀγάπην ὀφείλωμεν καί ὑμεῖς νά ἀκολουθήσωμεν. Ὅμως ἡ
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ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπιβάλλει νά θυσιασθῶμεν διά τόν συνάνθρωπόν μας καί νά
ἀποκαταστήσωμεν τάς ταραγμένες σχέσεις μας μέ ὅλους, ἀκόμη καί μέ ἐκείνους πού μᾶς
ἔβλαψαν. Ἀγάπη θά πεῖ νά σκεφθοῦμε τόν ἄρρωστον, τόν ἄπορον, τό φυλακισμένον. Καί
βέβαια ἡ ἀγάπη αὐτή θά ἐκπηγάσει ἀπό τήν συναίσθησιν τῆς μοναδικῆς ἀγάπης πού μᾶς
ἔδειξε ὁ Θεός μέ τήν Σάρκωσίν Του.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἔφερε εἰς τήν ἀνθρωπότητα λύτρωσιν καί σωτηρίαν.
Μόνον ὁ Λυτρωτής Ἰησοῦς δίδει τήν ἀληθινήν καί μόνιμον χαράν. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἐνσαρκώθηκε διά τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς. Καί δι’αὐτῆς τῆς ἐνσαρκώσεως, μᾶς καλεῖ κοντά
Του, κρούει τήν θύραν τῆς ψυχῆς μας καί περιμένει νά τοῦ ἀνοίξωμεν. Ἐμεῖς
ἀναβάλλομεν ἴσως, ἀλλά Ἐκεῖνος δέν κουράζεται νά ἀναμένει, ἀκόμη καί ὁλόκληρον τήν
ζωήν μας, διότι μᾶς ἀγαπᾷ. Τά φετινά Χριστούγεννα ἄς γίνουν εὐκαιρία ἀλλαγῆς. Ἄς
ἑνώσωμεν τάς ἐλπίδας μας μέ τό χαμόγελον τοῦ Θείου Βρέφους. Ἄς δείξωμεν
ἐμπιστοσύνην εἰς τόν Λυτρωτήν Κύριον καί νά εἴμαστε βέβαιοι πώς Ἐκεῖνος θά μᾶς
χαρίση τήν ἐλπίδαν καί τήν αἰσιοδοξίαν πού ἄλλοι μᾶς ἐστέρησαν! Ἄς καθαρίσωμεν τήν
ψυχήν μας ἀπό πάσης ἀμαρτίας καί ἄς ἀφήσωμεν να ἀναγεννηθῇ μέσα μας ὁ Θεός. Καί
μέ καθαρήν καρδίαν ἄς προσπαθήσωμεν νά πλησιάσωμεν τό Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ
κατά τήν εὐλογημένη νύκτα τῶν Χριστουγέννων, συμμετέχωντας εἰς τήν Θείαν
Λειτουργίαν καί μεταλαμβάνοντας τό Τίμιον Σῶμα καί τό Πανάγιον Αἷμα Του
γεννηθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ!
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

