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25 Δεκεµβρίου 2022 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 
 

«Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἐµµανουήλ, 
 ὅ ἔστι µεθερµηνευόµενον µεθ ̓ ἡµῶν ὁ Θεός» (Ματθ. 1:23). 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Πράγµατι ὁ Θεὸς εἶναι µαζί µας! Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος σὰν ἐµᾶς καὶ εἰσέρχεται 
στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ νὰ φανερώσει τὸ θέληµα του! Αὐτὸ εἶναι τὸ µήνυµα 
τῶν Χριστουγέννων γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια. Ἡ κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ 
Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲµ ἀποτελεῖ γεγονὸς παγκοσµίου ἐµβελείας, ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ 
τοὺς πολιτισµοὺς σὲ ὅλα τὰ µήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, ἂν καὶ κάποιες φορὲς χάνεται τὸ 
ἀληθινὸ νόηµα τῆς ἑορτῆς. Οἱ ἅγιες ἡµέρες τῶν Χριστουγέννων κατακλύζονται ἀπὸ τὸ 
πνεῦµα τοῦ καταναλωτισµοῦ, ὥστε κάποιοι νὰ θεωροῦν ὅτι ἡ ἱερότητα τῆς ἑορτῆς 
παραθεωρεῖται. Ὅµως ἡ ἱερότητα καὶ ἡ σηµασία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως δὲ χάνεται, 
οὔτε παραθεωρεῖται, διότι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος ἀνέτειλε µὲ τὴν ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου, δὲ δύει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλλὰ ἂς δοξάζουµε τὸ Θεὸ καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ πνεῦµα τῆς 
προσφορᾶς καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς δώρων ἀκόµη καὶ ἀνάµεσα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν 
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πιστεύουν, γιατὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ὑπόµνηση σὲ ὅλους µας γιὰ τὸ µεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ 
πρὸς ἐµᾶς, ποὺ εἶναι τὸ θεῖο βρέφος, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός.  

Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι, ἀγαπητοί µου χριστιανοί, ἡ ἀλήθεια τῶν Χριστουγέννων, ὅτι ἡ 
σωτηρία µας ὀφείλεται στὸν «τεχθέντα ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ ἀνακλιθέντα ἐν τῇ φάτνῃ τῶν 
ἀλόγων»!  Ἡ «Χριστοῦ θεία γέννησις» στὴ µικρὴ πόλη τῆς Βηθλεὲµ ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη 
συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, παρεµβαίνοντας στὴν ἱστορία τοῦ κόσµου. Ὁ Θεὸς κενώνει τὸν 
ἑαυτό του, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος σηµειώνει στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Φιλιππησίους: 
«ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε µορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος, καὶ 
σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ» (Πρὸς Φιλιπ. 2:7-8). 

Ὁ Θεὸς κενώνει ἑαυτόν, ὥστε νὰ µᾶς καταστήσει ὅντα ἐν πληρότητι χάριτος καὶ 
σοφίας! Ὁ Θεὸς γίνεται πλήρης ἄνθρωπος ἐκτὸς τῆς ἁµαρτίας, γευόµενος θανάτου, ὥστε 
νὰ βροῦµε «ὁδὸν σωτηρίας καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ὁ Θεὸς προσφέρει ὡς δῶρο τὸν υἱό του τὸ 
µονογενὴ στὴν κτίση, µιὰ µεγάλη δωρεὰ ποὺ δύσκολα τὴν κατανοοῦµε µὲ τὴ λογική µας. 
Στὴν πραγµατικότητα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐκκλησίας, ὡς σώµατος τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ δείχνει τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλη τὴ δηµιουργία καὶ εἶναι ἐν τέλει ἡ ἀληθινὴ 
κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους ἐµᾶς! 

Ἔτσι, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ἂς ψάλουµε «Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε!» µὲ 
καρδιὲς προετοιµασµένες γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ θεῖο βρέφος! Ἂς ἀνανεώνουµε διαρκῶς τὴ 
γεναιοδωρία µας πρὸς τοὺς ἄλλους αὐτὴ τὴν ἁγία περίοδο, ἀποδεχόµενοι αὐτὸ ποὺ οἱ 
ἀδελφοί µας µποροῦν νὰ προσφέρουν, ἐµπνεόµενοι ἀπὸ τὸ «τεχθὲν νήπιον τῆς Βηθλεέµ». 

Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε! 

 
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


