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Μ Η Ν Υ Μ Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  2 0 1 4  
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας 

 

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται·  

Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου!» 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· 

 Ἑορτάζοντες τὴν «Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν», ὡς ἀποκαλεῖ εὐστόχως ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τὰ 

ἅγια Χριστούγεννα, εὐφραινόμεθα καὶ πανηγυρίζομεν, συμμετέχοντες εἰς τὴν συμπαντικὴν χαρὰν 

ἐκ τοῦ τεχθέντος ἐν Βηθλεὲμ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! 

 Ὁ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων Ἰατρὸς ἀνεκλήθη ἐν Φάτνῃ καὶ ἐσπαργανώθη ὡς Βρέφος, ὑπὸ 

τῆς Μητροπαρθένου Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου, διὰ νὰ ἰατρεύσῃ τὰ ἀσθενήματα καὶ τὰ πάθη μας, 

ἐνδυόμενος δὲ τὴν ταπείνωσιν, ὡς «στολήν», ἐθεράπευσε τὸ πρῶτον καὶ κύριον πάθος, τὴν 

ὑπερηφάνειαν καὶ πλεονεξίαν. 

 Γενικῶς, αἱ κατὰ σάρκα «στερήσεις» Αὐτοῦ, κατὰ τὸν Μέγαν Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν, 

ἐγένοντο ἀνακαινισμὸς τῶν «ἕξεων» τῆς φύσεως εἰς ἡμᾶς: ἡ Σάρκωσις τοῦ θείου Λόγου ἔγινεν 

ἡμετέρα θέωσις, ἡ Ἐκείνου ταπείνωσις ἔγινε πλήρωσις ἡμετέρα, τὸ πάθος Αὐτοῦ ἡμετέρα ἀπάθεια, ὁ 

πόνος Ἐκείνου ἡμετέρα ἄνεσις, ὁ δὲ θάνατος Ἐκείνου ἔγινε ζωὴ καὶ λύτρωσις ἡμετέρα! 

*** 

 Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπεγράφη τῷ δόγματι τοῦ Καίσαρος, λογισθεὶς ὡς δοῦλος 

μετὰ τῶν δούλων, διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, τῶν παθῶν καὶ τῆς 

ἁμαρτίας· «ἐπτώχευσε» δέ, ἤτοι προσέλαβεν εἰς τὴν Ὑπόστασιν τῆς Θεότητος Αὐτοῦ τὴν ἰδικήν μας 

πτωχικὴν καὶ χοϊκὴν φύσιν, τὸ σῶμα, τὴν ψυχήν, τὸν νοῦν καὶ τὴν θέλησιν, πάντα τὰ συστατικὰ τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως, διότι -ὡς βεβαιοῖ ὁ τῆς Θεολογίας ἐπώνυμος Ἅγιος Γρηγόριος, «τὸ ἀπρόσλη-

πτον ἀθεράπευτον· ὅ δὲ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καὶ σώζεται». 

 Πτωχεύσας ὁ Δεσπότης ἡμῶν, πλούσιος ὤν, ἐπλούτισεν ἡμᾶς μὲ τὸν πλοῦτον τῆς Θεότητος 

(πρβλ. Β’ Κορ. η’ 9), διότι ὄντως «ὁ πλουτίζων πτωχεύει· πτωχεύει γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκα, ἵν’ ἐγὼ 

πλουτήσω τὴν Αὐτοῦ Θεότητα» (Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος). 

*** 

 Ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» (βλ. 

Ψαλμ. μδ’ 10), ὡς Θησαυροφυλάκειον Χάριτος καὶ Ταμεῖον ἀνεξαντλήτων θείων Δωρεῶν, ἐνδύει καὶ 

πλουτίζει τὰ τέκνα Αὐτῆς μὲ θεῖα δωρήματα ἀνυπερβλήτου καὶ ἐξαιρέτου καλλονῆς: μὲ τὴν 

εὐσέβειαν, τὴν θεογνωσίαν, τὴν εἰρήνην, τὴν υἱοθεσίαν, τὴν κάθαρσιν, τὸν φωτισμόν, τὸν ἁγιασμόν, 

τὴν θέωσιν!...  

 Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναμέλπει «πλουτισμὸν Θεολογίας» εἰς τὸν Γεννηθέντα 

ἐν Σαρκὶ Θεάνθρωπον Νυμφίον Αὐτῆς, Ὅστις εὐδοκεῖ νὰ πλουτίζῃ ὅσα ἐκ τῶν Μελῶν Του 

αἰσθάνονται τὴν πτωχείαν των, δέονται συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως διὰ Ἔλεος, καὶ δεικνύουν ἔλεος εἰς 

ἅπαντας.  

 Φιλάνθρωπος καὶ Πανάγαθος ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ Ἐμμανουήλ, πλουτίζει 

καὶ χαροποιεῖ πάντα ἐρχόμενον πρὸς Αὐτὸν ἐν ἁπλότητι Πίστεως, ὡς οἱ ἀγραυλοῦντες Ποιμένες, καὶ 

δωροφορίαν προσφορᾶς, ὡς οἱ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν. 

 Ἡ ἄνευ δισταγμοῦ καὶ ἀνθρωπίνων διαλογισμῶν Πίστις, ἡ πτεροῦσα τὴν διάνοιαν καὶ 

ἀναβιβάζουσα τὸ πνεῦμα εἰς ὕψη δυσθεώρητα, ἐγγίζει καὶ προσκυνεῖ τὸ θεῖον Βρέφος, ἡ δὲ 

Ἀναγνωσθήτω ἐπ  Ἐκκλησίᾳ 



προσφορὰ καρπῶν μετανοίας καὶ ἀρετῆς, ἔργων φιλοθεΐας καὶ φιλανθρωπίας, τυγχάνει εὐμενοῦς 

ἀποδοχῆς καὶ ἐφελκύει ἀπεριγράπτους θείας Δωρεὰς καὶ Εὐλογίας! 

*** 

 Ταῦτα πάντα ἀκούονται σήμερον ὡς λόγοι ἀκατανόητοι ἤ καὶ ἐντελῶς ἀπόμακροι καὶ 

ἀπροσπέλαστοι, εἰς ἕνα ἄκοσμον κόσμον, ἔνθα κυριαρχεῖ πτωχεία ὑλικὴ καὶ πνευματική, ἀδικία καὶ 

σύγκρουσις ἀδυσώπητος... 

 Ὀλίγοι ἀπολαμβάνουν τὰς ὑλικὰς δωρεάς, γινόμενοι συνήθως, ὡς ἄλλοι Ἡρῶδες, ἔτι 

περισσότερον στυγνοὶ ἐκμεταλλευταὶ τῶν πολλῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξαθλιοῦνται. Ὅμως, καὶ οὗτοι οἱ 

πολλοί, εἴτε πτωχοὶ ὑλικῶς ἀνέκαθεν, εἴτε νεόπτωχοι ἐκ τῆς μαστιζούσης τὸν κόσμον οἰκονομικῆς 

κρίσεως, συνήθως ἀναβράζουν ἐκ τῆς στερήσεως καὶ πασχίζουν ἀπεγνωσμένως νὰ μιμηθοῦν τοὺς 

ἐκμεταλλευτάς των εἰς τὴν νοοτροπίαν, διότι συγγενεύουν εἰς τὰ πάθη καὶ τὰς ἐπιθυμίας... 

*** 

  Ὅσοι πιστοί, γνήσια τῆς Ἐκκλησίας τέκνα, μὴ συμμετέχοντες εἰς τὸν φαῦλον τοῦτον 

ἀλυτρωτικὸν κύκλον, προσέλθωμεν ἐν πίστει καὶ προσφορᾷ εἰς τὸ θεῖον Βρέφος ἐπὶ τὸ Ἱερὸν 

Θυσιαστήριον, διὰ νὰ λάβωμεν πλοῦτον Χάριτος, Κοινωνίαν θείων καὶ φρικτῶν Μυστηρίων, καὶ 

γευόμενοι πλούτου Ἀγαθότητος, ἄς κοινωνήσωμεν ἀλλήλοις «ἐξ ἰσότητος»· δηλαδή, οἱ ἔχοντες 

περίσσευμα ὑλικῶν ἀγαθῶν εἴθε νὰ δίδουν μὲ ἱλαρότητα εἰς ὅσους πτωχοτέρους Ἀδελφοὺς 

ὑστεροῦνται, προκειμένου νὰ λαμβάνουν ἀπὸ αὐτοὺς περίσσευμα ἐκ τῶν εὐχῶν των καὶ τῆς 

πνευματικῆς των παρρησίας, ὥστε νὰ ἐπικρατῇ ἰσότης (πρβλ. Β’ Κορ. η’ 13-14). Οὕτω δὲ θὰ δίδεται 

καὶ εἰς τὸ εὐρύτερον περιβάλλον ἡμῶν μαρτυρία Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης, ἐν ἔργοις δικαιοσύνης καὶ 

ἐλέους. 

 Δόξᾳ τῇ ἐσχάτῃ πτωχείᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τῇ δι’ ἡμᾶς ἀπείρῳ συγκαταβάσει Αὐτοῦ, ἵνα 

πλουτήσωμεν σωτηρίαν αἰώνιον. Ἀμήν! 

Χριστοῦ Γέννησις 2014 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ   

Τὰ Μέλη 

†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ 

†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ 
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†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 

†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
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†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ 

†  Ὁ Πόρτλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ  
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