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Αδελφοί και Τέκνα έν Κυρίψ άγαπητά,
«Παιδίον έγεννήθη ήμϊν, υιός και έδόθη ήμϊν»!
(Ήσ. θ' 5)
Ενθουσιωδώς και χαρμοσύνως ό Προφήτης μάς γνωστοποιεί προορατικώς πρό
αιώνων πολλών την έκ της Άειπαρθένου Γέννησιν του Παιδίου Τησοϋ. Βεβαίως, δέν
εύρέθη και τότε, περίοδον απογραφής έτύ Καίσαρος Αύγουστου, τόπος έν τφ
καταλύματι διά την στέγασιν της κυοφορούσης έκ Πνεύματος Αγίου Παρθένου και
ούτως ήναγκάσθη ό μνήστωρ και φύλαξ αύτής άγιος Ιωσήφ νά τήν όδηγήση είς
σπηλαιον, είς τήν φάτνην των άλογων, «τού τεκείν τό Παιδίον».
Ό ουρανός και ή γη υποδέχονται, προσφέροντες τήν ευχαριστίαν εις τον
Δημιουργόν: «οί Άγγελοι τόν ΰμνον' οί ουρανοί τόν αστέρα' οί Μάγοι τά δώρα' οί
ποιμένες τό θαύμα' ή γη τό σπηλαιον' ή έρημος τήν φάτνην' ήμεΐς δέ Μητέρα
Παρθένον»* οί ποιμένες άγραυλοϋν έπί «την ποίμνην αυτών» και φυλάσσουν
«φυλακάς νυκτός», και άγγελοι θεωρσΰντες εκστατικοί τά Μυστήριον υμνολογούν
(Έσπέρια Εορτής Χριστουγέννων).
Ή γλυκύτης της Αγίας Νυκτός των Χριστουγέννων περιβάλλει και πάλιν τόν
κόσμον. Και έν μέσω τών ανθρωπίνων καμάτων και πόνων, της κρίσεως και τών
κρίσεων, τών παθών και τών εχθροτήτων, τών ανησυχιών και τών απογοητεύσεων,
προβάλλει πραγματικσν και έπίκαιρσν όσον ποτέ τό μυστηριον της Ενανθρωπήσεως τοΰ θεοϋ Λόγου, Όστις κατήλθεν ώς ύετός έπι πόκον είς τήν κοιλίαν της
άειπαρθένου Μαρίας ίνα άνατείλη δικαιοσύνην και πλήθος ειρήνης (πρβλ. Ψαλμ.
οα' 7).
Υπό τήν σιωπήν και τήν είρήνην της ιεράς Νυκτός τών Χριστουγέννων,
Ιησούς Χριστός, ό άναρχος, ό αόρατος, ό ακατάληπτος, ό άϋλος, ό άεί ών, ό ωσαύτως
ών, εισέρχεται σαρκοφόρος, άσημος, απλούς, πτωχός, άγνωστος, είς τό δράμα της
Ιστορίας. Εισέρχεται συγχρόνως ώς «μεγάλης Βουλής άγγελος, θαυμαστός
σύμβουλος, [...) εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ τοΰ μέλλοντος αιώνος» (Ήσ. θ' 6).

NaC έρχεται ώς άνθρωπος ύπό Μητρός Παρθένου και Λύει τήν περιπλοκή ν της
ανομίας και δίδει μέ τήν Χάριν και τό Έλεός Του διέξοδον εις τάς άπορίας της ζωής,
προορισμών και άξίαν κάί περιβχόμενσν και υποδειγματικών ήθος και πρότυπον εϊς
τήν άνθρωπίνην περιπέτειαν.
Ό Κύριος προσελάβετο άπασαν τήν άνθρωπίνην φύσιν και ήγίασεν αύτήν. Ό
προαιώνιος Θεός κατεδέχθη νά γίνη δι' ήμάς έμβρυον και νά κυοφορηθή εις τήν
γαστέρα της Θεοτόκου. Ούτως έτίμησε και τήν άνθρωπίνην ζωήν έκ τοϋ πρωταρχικού
σταδίου αύτης και έδίδαξε ιόν σεβασμόν εις τόν άνθρωπον άπό της άρχής της
κυήσεως αύτοΰ. Ό τά τιάντα Δημιουογήσας σνγκατέβη νά γεννηθή ώς Βρέφος και νά
γαλακτοτροόηθή ύπο ττ^ Παρθένου. Οϋτω» έ α μ η ax τήν παρθενίαν και τήν
μητρότητα, την rrvrvurtTivrv και την φυσικην. άιά τούτο ο Αγιος I ρηγόριος ο
θεολόγος προτρέπει: «γυναίκα Λαρθενεΰεχε, ίνα Χρίστου γένηΓ-% ι·.ητέρες» (Λόγος
ΛΗ', Etc τά θ?οφάνηα, PG 36. 313Α).

Και ώρυυεν ό Κύριος τήν συζυγιαν τοϋ άρρενος και τοΰ θήλεος έν τη
ευλογημένη οίκογενεία. Αυτός ο θεσμός τής χριστιανικής οικογενείας αποτελεί το
κύτταρον της ζωής κα! τήν θερμοκοιτίδα της ΰνιοϋς ψυχικώς και σωματικώς
άνατντύίεως των τέκνων. Πς έκ τούτου, αποτελεί άφειλήν της Εκκλησίας αλλά καϊ
κίϊνΤ;"θν -ης ηγΓσιας π^στο· > A.am? Γϊ ίηά ποικίλων ux';~u;\ evwxvci^ του θεσμοί' "της
οικογενείας.
Δια νά άναπτυχθή έν πα ίδιον υγιως και ouciaws uTuALitLiu.». ^u*. u^f^o jl»cu*
όπου ό άνήρ και ή γυνή ζούν άρμονικώς. ώς εν σώμα, μία σάρξ, μία Ψυχή,
ύποτασσόμενοι 6 ένας προς τόν άλλον.
Είμεθα βέβαιοι ότι πάντες οί πνευματικοί και έκκλησιαστικοΐ ήνέται, ώς άλλοι
άγραυλοϋντες ποιμένες, αλλά και οί ιθύνοντες τά τοϋ κόσμου, γνωρίζουν και
Αποδέχονται τήν θ γ ία ν αλήθεια ν και πραγματικοτηια ταυτην, τήν οποίαν
διακηρύττομεν άπο τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου κα· κπτά τά εφετεινά
Χριστούνεννα Πάντες ootiAoutv να έ ν θ α ρ ο υ ν ν · . ] % νη^ίονργιαν κα. τήν
Λειτουργών τών φυσ^λογικών οικογενειών διά νπ άναπα» mvnvx υνιεϊς ψυχικώς και
χαρουμενους ποΛίτας, πλήρεις αισθημάτων ανψίΐ:^::.
τηρ·.ζσ«ιένσι·ς εις το
αίσθημα της προπτίΤΓσίας τοΰ ίσνυοοϋ και. προστατεύοντος πατρός και της στοργικής
και αγαπώοης μητρός. Οίκσν;.ν<:ίας,
χα: ύ~0'·η.\ 9α αναπαύεται ό θεός.
Προσκαλούαεν και προτρεποιιεθα απαν το πλήρωμα ύ κ Ανίας Ορθοοοςον ημών
Εκκλησίας όπως πσλιτενόμί νον άξίως τ ν ής εκλήθη κλάσεως πραττη παν το
δυνατόν διά την στηριέ,ιν τοΰ θεσαού τής οικον^ν-ιίας.
Αδελφοί, "ή νύξ προΓκηψεν. η δέ ήυεσα ήννί.νεν» (Ρωμ. ιγ 12), Ήδη οι νιοιμένες
πορεύονται πρός τήν Βηθλεεμ \ο θαύμα άνακ;;ρνινοντες και ~
vt 4οι <- "V **τ
τους άκολουθήσωμεν, ώς άλλοι «αστεροσκοποι μάγοι
ίτροπάριον δ' φδής Όρθρου Εορτής Χριστοί>νέννων)· «δώρα τίΜία» προσ&γοντες Αύτώ
«χρυσόν δόκιμον, ως Βασιλεί τών αίώνων, καίλίβανον ώς Θίώ τών οΛν·ν, <•;»· τρίημέρω
δέ νεκρώ σμύρνα ν τώ άθανάτω» (Ανατολίσυ, Στιχηρον ώιομελον Έοτιερινοΰ Εορτής
Χριστουγέννων). Δηλαδή τα δώρα τής άνάπης κα! της -τίστεώς μας και της δοκιμής
μας ώς χριστιανών καϊ μαΛιστα ορθοδόξων εύ. το ήθος κα! την παράδασιν, τήν
οΐκογρν^ιακήν, τήν πατερικήν, τήν έκκλησιαστικπν. την ορθοπ^κΛχτουσαν -/ιάντοτε

άνά τους αιώνος και συνέχουσαν μέχρι σήμερον τήν εύλογη μένην κοινών ίαν μας, της
όποιας κύτταρον κατά θεόν βιοτής και αυξήσεως είναι, έπαναλαμβάνομεν, ή
οικογένεια.
Αδελφοί και τέκνα,
-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν άπό της κατά σάρκα Γεννήσεως τού Χριστού'
-2013 χρόνια και ό Χριστός, όπως τότε, δέν παύει νά καταδιώκεται έν τφ
πρασώπω τών αδυνάτων άπό τόν Ηρώδη ν και τούς παντοειδείς συγχρόνους Ήρώδας"
-2013 χρόνια και ό Ιησούς διώκεται είς τά πρόσωπα τών χριστιανών έν Συρία
•κα ι όχι μόνον'
-2013 χρόνια και ο Χριστός φεύγει, ως πρόσς>υξ μετ* αύτών, όχι είς τήν
Αίγυπτον, άλλά είς τόν Λίβανον, εϊς τήν Εύρώπην, εις mv Αμερικήν και άΛλαχού δι
ασφάλεια ν έν τη άνασφαλεία τού κόσμου'
-2013 χρόνια καί τό Παιδίον Ιησούς είναι άκοαΓ φυλακισμένον μέ τσύς δύο

Ίίοάϋχας της Σαρίας Παΰλον Ken TrtKsv^v. us. χάς Ορθοδόξους μσναχάς και πολλούς
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-2013 χρονιά κ>χλο
. r
'"" ""'" Tr ·"· 1 ·
kV , φονεύονται διά νά μή προδώσουν την πιστιν των εις Al ίο »
-2013 χρόνια καί 6 Ιησούς φονεύεται καθ' ήμερα ν εις τό πρόσωπον τών
χιλιάδων έμβρύων, χα όποια ον γονείς των δέν Αφήνουν νά γεννηθούν'

-2013 χρόνια καί ό Χριστός εμπαίζεται και όνει&ιζεται ε;ς τό ηρόσωπον τών
δυστυχισμένων παιδιών, τά όποια CoOv ύπσ τήν κρίσιν *ήΓ οικογενείας της άνεχείας,
της πτώχειας.
Τον πόνον. τήν ΘΛιψιν vm τά παθήματα τών ανθρώπων όλΟ.- μαι έρχεται καί
κατά τά έφετεινά Χριστουνεν-να να άναλάβη ϋ Κύρκος, ό Γ-:τών -έΦ οσον έπηιήσατε
ένί τούτων τών ά^-λοΰ"1 μου τών ελάχιστων, £uOi έποίπσαχί·.··· {Ματθ- κι 40-41), Λι'
αυτούς ήΛθεν εκ Παρθένοι-, hi . - _ " - - '• 1
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Αναγνωσ&ήτω in' έκκΛηαίας κακά τήν θεία ν Λειτονργίαν τής έσρτής των Χριστουγέννων, μετά τό
Ιερόν ΕύαγγέΜον.

