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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
επί τή έορτη των Χριστουγέννων

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ
έλέω καί χάριτι Θεοϋ
Επίσκοπος καί Μητροπολίτης τής Αγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Έρεσσοϋ και Πλωμαρίου
Πρός
τόν Ιερόν Κλήρον
τις Μοναστικές Αδελφότητες
καί τόν εύλογημένον λαόν της Επαρχίας μας
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά καί περιπόθητα,
Χριστούγεννα σήμερα έορτάζουμε . Χριστούγεννα σήμερα
πανηγυρίζουμε. Χριστούγεννα σήμερα μηνύει ό γλυκύς καί
χαρμόσυνος ήχος απο τίς καμπάνες των Εκκλησιών μας. Τό
θαυμαστό γεγονός τής
Γεννήσεως
τού Χριστού,
τού
Ένθρωπήσαντος Υιού καί Λόγου τού Θεού Πατρός , άναγγέλλουν
οί άγγελοι στήν άνθρωπότητα.
Τόν
Σαρκωθέντα Χριστόν
προσκυνούν καί οί Ποιμένες. Αλλά καί οί έξ Ανατολών Μάγοι στό
ταπεινό σπήλαιο τής Βηθλέεμ οδηγούνται άπό τόν ούράνιο άστέρα.
Χαίρεται ή Παναγία μας. Αγάλλεται ό Ιωσήφ. Εύφραίνεται
ή Αγια Οικογένεια καί όλοι μας. Οί Προφητείες επαληθεύονται. Οί
αινιγματικές προτυπώσεις γιά τό πρόσωπο τού Μεσσία βρίσκουν τήν
άπάντησή τους καί τήν ερμηνεία τους στό Θείο Βρέφος. Ό κόσμος
τής Παλαιάς Διαθήκης δίνει πλέον τή σκυτάλη τού σχεδίου γιά τή
σωτηρία τού άνθρωπου άπό τά δεσμά τής άμαρτίας καί τού θανάτου
στή έποχή τής Καινής Διαθήκης.
Ό άνθρωπος πλασμένος " κατ' εικόνα " Θεού δημιουργήθηκε
γιά τήν αιωνιότητα, γιά τήν όντως ζωή. Έκεΐ παραπέμει τό
καθ' όμοίωσιν " . Ό σ ο λησμονεί αύτόν τόν ύψηλό στόχο,
άκολουθώντας τόν αύτονομημένο καί φίλαυτο τρόπο τής ζωής του
τόσο καί περισσότερο καθίσταται τραγική ύπαρξη, γιατί χωρίς τή

Χάρη τού Θεού, μακριά άπό τό Θειο θέλημα, γυμνός από άγάπη ,
ταπείνωση, μακροθυμία, συγχωρητικότητα
ανθρώπους
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Ένσαρκώσεως !
' Δέν ύπάρχει ποιό μεγάλο άπό τό νά γίνει ό Θεός άνθρωπος.

1

Και ό Λόγος έγινε σάρκα άτρεπτα από τό Άγιο Πνεύμα καί τήν άγία
Μαρι^χ, την Αειπάρθενο και Θεοτόκο, και

αναδεικνύεται μεσίτης

μεταξά Θεού και ανθρώπων ό μόνος φιλάνθρωπος, άφού έγινε ή
σύλληψη του στην άχραντη μήτρα τής Παρθένου όχι άπό θέλημα ή
απο επιθυμία ή άπό συνάφεια μέ άνδρα ή άπό γέννηση ήδονική,
αλλά από το Άγιο Πνεύμα και την πρώτη γέννηση τού Άδαμ

καί

γίνεται υπήκοος στον Πατέρα καί στην δική μας ανθρώπινη φύση
που πηρε άπό μάς, γιά να θεραπεύσει τήν παρακοή μας καί νά γίνει
νια μας ύπόδειγμα ύπακοής, έξω άπό τήν όποία δέν μπορούμε νά
πετυχουμε τή σωτηρία " μάς λέγει ό άγ. Ιωάννης ό Δαμασκηνός.
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συγκαταβάσεως

φανερώνει

καί

αποκαλύπτει την άνευ όρίων άγάπη τού Αγίου Τριαδικού Θεού, γιά
τον αμαι^ρωμιενο και πληγωμένο απο τήν άμαρτία άνθρωπο. Είναι ή
θεραπευτική
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έκείνη άγωγή, που προσφέρει τή
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ελευθέρως.
Διότι ό Τεχθεις Ιησούς Χρίστος μάς έπλασε ελεύθερους. Σέ
κανέναν δέν επιβάλλει τό θέλημά Του και κανέναν δέν εκβιάζει νά
Τόν ακολουθήσει, διότι τοτε δέν θά είχε κανένα νόημα ή πίστη στό
πρόσωπο Του. Άλλωστε ή πίστη καί ή άγάπη στό Θεό είναι τά κατ'
εξοχήν γεγονότα έλευθερίας στή ζωή ενός άνθρώπου. "Ομως, έπειδή
είμαστε κτιστά όντα καί τήν ύπαρξη μας τήν οφείλουμε στό Άκτιστο
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επικίνδυνους άτραπούς γιά τήν ψυχική μας ύγεία , μέ αποτέλεσμα
νά αρρωσταίνει καί τό περιβάλλον πού ζούμε καί ή κοινωνία.
Ανταποκρινόμενοι, όμως, στήν άγάπη Του ή σημερινή μεγάλη
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αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας μαζί Του, νά Τόν λατρεύσουμε, νά
Τόν δοξολογήσουμε στή Χριστουγεννιάτικη θ ε ί α Λειτουργία καί νά

κοινωνήσουμε τό Σώμα καί τό Αίμα Του μετά άπό σωστή
εξομολόγηση καί μετάνοια, πού οφείλει φυσικά νά είναι διά βίου.
Έτσι πρωτίστως αγαπούμε τό Χριστό. Έτσι ενωνόμαστε μαζί Του.
Αδικούμε δέ την ύπαρξη μας , όταν ή προετοιμασία αύτών τών
ημερών εστιάζεται μόνο στα ύλικα πράγματα. Σοβαρο ατόπημα
στην εν Χριστώ πορεία μας διαπράττουμε, όταν διοργανώνουμε ή
συμμετέχουμε σέ δεξιώσεις, διασκεδάσεις καί δείπνα τήν παραμονή
τών Χριστουγέννων, καταλύοντας έτσι τή νηστεία τής Εκκλησίας
μας. Τήν ψυχή μας βλάπτουμε φοβέρα, όταν δέν συμμετέχουμε στή
θεια λειτουργία.
Ωστόσο,
η
ανταπόκριση
στό
γεγονός
τής
Θείας
Ενανθρωπήσεως συνεχίζεται καί μετα τή Θεία Λειτουργία. Όταν
αγαπάμε αληθινά καί χωρίς ιδιοτέλεια τούς άδελφούς μας, αύτό
άποτελεί " λειτουργία μετά τή Θεία Λειτουργία " . Ή άγάπη
οφείλει να είναι ό άξονας καί ό πυρήνας τής ζωής μας. Ζούμε γιά νά
αγαπάμε. Ζούμε για να δίνουμε. Ζούμε για νά θυσιαζόμαστε. Αυτό
μας διδάσκει ή Φάτνη. Αυτό είναι ή Εκκλησία μας . Αυτό συνιστά τό
ήθος τής τών άγιων μας. Όλα έκεϊ καταξιώνονται.
Ό Θεός μάς άγάπησε καί ένσαρκώθηκε. Έγινε δούλος γιά
μάς. Ταπεινώθηκε και σταυρώθηκε γιά τή σωτηρία μας. Είναι,
λοιπόν, παραλογο εμείς να στρέφουμε τα νώτα μας στόν πλησίον
μας, όποιος και αν είναι αυτός , σκεπτόμενοι μόνο τόν έαυτό μας.
ΓΙοσοι πονεμένοι , ποσοι αναγκεμένοι, πόσοι άσθενεΐς, πόσοι
μοναχικοί, πόσοι πεινασμένοι, πόσοι γυμνοί, πόσοι απελπισμένοι,
ποσοι άδικημενοι, πόσες χήρες και ορφανα έχουν τήν άνάγκη μας
όχι μονο αυτές τις άγιες ήμερες αλλά πάντοτε ! Νά είμαστε σίγουροι
οτι ή οποιαδήποτε προσφορά μας απέναντι τους στόν Ίδιο τόν
" ε ν φάτνη ανακλιθέντα " Χριστό μας αποβαίνει.
Είθε, λοιπόν, αύτά τά Χριστούγεννα νά αποτελέσουν γιά
όλους ακόμη μια εύκαιρία και άφορμή , προκειμένου νά
αναλογισμούμε τί έκαμε ή άγάπη τού Θεού γιά μάς καί πώς έμείς
ανταποκρινόμαστε στό μεγαλείο τής Θειας Επισκέψεως Του.
Χρονιά πολλά καί εύλογημένα.
Δ ι α π υ ρ ό ξ - ^ ό ς τόν Ένανθρωπήσαντα Θεόν

