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Ἀγαπητοί µου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερµανίας!
Ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικὲς γιορτὲς τοῦ ἔτους εἶναι καρπὸς τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. «Ὁ Θεὸς τόσο ἀγάπησε τὸν κόσµο, ὥστε ἔστειλε τὸν µονογενῆ Του Υἱὸ γιὰ
νὰ σωθεῖ ὅποιος πιστεύει σ᾽Αὐτόν». Ἐπειδὴ ὑπάρχει Αὐτός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ὑπάρχει καὶ ἡ Παναγία Μητέρα Του καὶ οἱ ἅγιοι πάντες σὲ ὅλους τοὺς
αἰῶνες. Γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος ὀνοµάζει τὰ
Χριστούγεννα «µητρόπολη» τῶν ἑορτῶν. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
ἀφετηρία. Ἀπ᾽ αὐτὴν ξεκινᾶ ἡ ἐπίγεια παρουσία Του. Μιὰ πορεία ἀγάπης, ποὺ
προσφέρει σὲ κάθε ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐλεύθερα θ᾽ ἀγαπήσει τὸν Χριστό, τὴν
δυνατότητα νὰ νοηµατοδοτεῖ τὰ πράγµατα τῆς ζωῆς καὶ νὰ µετατρέπει τὸν
ἀβίωτο βίο σὲ εὐκαιρία γιὰ βίωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τώρα.
Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς καὶ ἡ ζωὴ τοῦ κόσµου. Ὁ Χριστὸς
γεννᾶται, γίνεται ὡς ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς, γιὰ νὰ σχετιστοῦµε µαζί Του, νὰ ἔρθουµε σὲ
κοινωνία µ᾽ Αὐτόν. Ὅποιος σχετίζεται µὲ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς δὲν φοβᾶται τίποτε,
οὔτε καὶ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο. Ὅποιος σχετίζεται µὲ τὸ φῶς δὲν φοβᾶται τὸ
ἐσωτερικὸ σκοτάδι, ποὺ κρύβει ὁ καθένας µας µέσα του. Οὔτε φοβᾶται τὸ σκοτάδι,
ποὺ προσπαθεῖ ἀπ᾽ ἔξω, µὲ τὶς πολλὲς µορφὲς τῆς κακίας του, νὰ κάµψει τὸ
φρόνηµα καὶ νὰ σβήσει τὴν ἐλπίδα µας.
Κι ὅπως στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις - συζυγικές, οἰκογενειακές, φιλικές,
κοινωνικές - τίποτε δὲν εἶναι λειτουργεῖ, ἂν δὲν ἐργαζόµαστε γι᾽ αὐτές, ἔτσι
συµβαίνει καὶ στὴν σχέση µας µὲ τὸν Θεό. Γιὰ νὰ κρατηθεῖ ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης
ζωντανή, χρειάζεται καθηµερινὴ ἐργασία µὲ τὸν ἑαυτό µας, κάποτε µάλιστα καὶ
ὑπέρβασή του. Εἶναι ἴσως στὴν φύση µας κάποια στιγµὴ νὰ συµβιβαζόµαστε ἢ νὰ
βολευόµαστε µὲ τὴν καθηµερινὴ ρουτίνα, νὰ τὰ θεωροῦµε ὅλα καὶ ὅλους γύρω
µας αὐτονόητα. Ἔτσι παραµελοῦµε τὸν ἴδιο µας τὸν ἑαυτό, τοὺς ἀνθρώπους δίπλα
µας, τὸν Θεό µας. Καί, κάποτε, ἀποξενωνόµαστε ἀπ᾽ αὐτοὺς ἢ τοὺς βγάζουµε
ἐντελῶς ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή µας, µένοντας ἀπελπιστικὰ µόνοι.
Παροµοίως συµβαίνει καὶ µὲ τὴν πίστη µας. Εἴµαστε µέλη τῆς Ἐκκλησίας
µας, ἀλλὰ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἡ σχέση καὶ ὁ σύνδεσµός µας µ᾽ αὐτήν εἶναι
τυπικός, περιορίζεται δηλαδὴ συνήθως σὲ ἐξωτερικοὺς τύπους, ἀναµεµειγµένους
ἀκόµη καὶ µὲ προκαταλήψεις ἢ δεισιδαιµονίες. Ἔτσι ἀφήνουµε τὴν οὐσία τῶν
πραγµάτων: τὴν βίωση καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, τῆς συγχωρήσεως, τῆς
ἀλληλεγγύης. Τελικῶς, δὲν διαφέρουµε καὶ πολὺ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν γνώρισαν
τὸν Θεό, ἀφοῦ ἡ ποιότητα τῶν µεταξύ µας σχέσεων προδίδει πολλὲς φορὲς τὴν
ἀνεπαρκῆ σχέση µας µ᾽ Αὐτόν. Λέµε, συνήθως, τί ἀρνητικὸ δὲν ἔχουµε κάνει -

«δὲν ἔκλεψα, δὲν σκότωσα» -, ἀλλὰ δυσκολευόµαστε, ἐνδεχοµένως, νὰ ποῦµε τί
θετικὸ ἔχουµε κάνει, κάτι, ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο, ποὺ νὰ θυµίζει ὅτι εἴµαστε παιδιὰ
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.
Κάθε χρόνο, ὅµως, µᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία µέσα στὴν Ἐκκλησία µας, βῆµαβῆµα, ν᾽ ἀφήσουµε τὴν ἀδράνειά µας, νὰ ἐγκαταλείψουµε τὴν ἀπραξία µας καὶ
ἔτσι ν᾽ ἀναθερµάνουµε τὴν ἀγάπη µας πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ «πρῶτος µᾶς ἀγάπησε».
Πρόκειται γιὰ ἕνα ταξίδι, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν φάτνη τῆς Βηθλεὲµ καί, µέσῳ
πολλῶν ἐνδιάµεσων σταθµῶν, φθάνει ὡς τὸν κενὸ τάφο τῆς Ἱερουσαλὴµ καὶ πέρα
ἀπ᾽ αὐτόν. Συνοδεύουµε τὸν Χριστὸ κάθε µέρα, τὸν γνωρίζουµε καλύτερα, ἔτσι
ὅπως οἱ µυριάδες συνάνθρωποί µας ποὺ τοὺς ὀνοµάζουµε καὶ τοὺς τιµοῦµε ὡς
ἁγίους Του καθηµερινά. Μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κάθε γιορτὴ δὲν εἶναι πλέον µία
στιγµὴ ἀνάµεσα στὶς ἄλλες, ἀλλὰ ὅλες οἱ στιγµὲς τῆς ζωῆς µας µεταβάλλονται
σὲ γιορτή, σὲ ἐµπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς κοινωνίας µας µ᾽ Αὐτόν.
Ἂς γίνουν τὰ φετινὰ Χριστούγεννα γιὰ ὅλους µας ἡ εὐκαιρία ν᾽ ἀγαπήσουµε
τὸν Χριστὸ πιὸ πολύ. Ἀξίζει νὰ ζήσουµε µέσα στὴν Ἐκκλησία τὸ βάθος καὶ τὴν
ὀµορφιὰ τῆς πίστεώς µας. Εὐλογηµένα Χριστούγεννα!
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