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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιληµένα τέκνα,
Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθηµεν νὰ φθάσωµεν καὶ πάλιν εἰς τὴν µεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ
σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς τὸν κόσµον διὰ νὰ µᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ
εἶναι»1, τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁµαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόµου καὶ
ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ µᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν τὴν µεγάλην,
ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ἡµῶν»2.
Ὑποδεχόµεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»3, τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόµικεν εἰς τὴν
γῆν»4, ὁ ὁποῖος καθίσταται ἡµῖν «καὶ ἡµῶν αὐτῶν συγγενέστερος»5. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς
Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσµα αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ
ἀκατάληπτον»6. Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ µέγας
ὑπάρχει ἐν σµικροῖς. Τὸ µέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς µας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος
Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον γέγονεν ἄνθρωπος»7, παραµένει «ἀνέκφαντον» µυστήριον. «Τὸ
µέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως µυστήριον, ἀεὶ µένει µυστήριον»8.
Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς «τὸ ἀποκεκρυµµένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ
ἀπὸ τῶν γενεῶν»9, εἶναι τὸ θεµέλιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν
ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡµᾶς»10.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκοµεν εἰς τὸν
Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωµένα ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις
µας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ
καθ᾿ ὁµοίωσιν. Διὰ τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ´, εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, Γ’, PG 36, 313.
Ἰωάν. ι´, 18.
3 Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων.
4 Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ´, PG 150, 657.
5 Ὅ. π. , ΣΤ´, PG 150, 660.
6 Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Γ´, α´ PG 94, 984.
7 Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καὶ Οἰκονοµικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἑκατοντὰς
πρώτη, ιβ´, PG 90, 1184.
8 Ὅ. π.
9 Κολ. α´, 26.
10 Πράξ. δ´,12
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τοῦ κοινοῦ θείου προορισµοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεµελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται ὅµως µόνον ἡ ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύµπασα ἡ κτῖσις. Ὡς
ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων συµπαρασύρει ὅλην τὴν πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον τὴν δηµιουργίαν. «Ἐλευθέρα µὲν ἡ
κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισµένοι»11. Ὁ Μέγας Βασίλειος µᾶς καλεῖ νὰ
ἑορτάσωµεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως»,
ὡς «τὰ σωτήρια τοῦ κόσµου, τήν γενέθλιον ἡµέραν τῆς ἀνθρωπότητος»12.
Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσµον πλήρη
βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισµῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν
θεµελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Τὸ 2018 συµπληροῦνται ἑβδοµήκοντα ἔτη ἀπὸ
τὴν Οἰκουµενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, µετὰ ἀπὸ τὰς
φοβερὰς ἐµπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ
ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη.
Ὅµως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ
σκόπιµοι παρερµηνεῖαι τῶν δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασµὸν καὶ
τὴν πραγµάτωσίν των. Συνεχίζοµεν νὰ µὴ διδασκώµεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ µὴ
θέλωµεν νὰ διδαχθῶµεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐµπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς
βίας καὶ τῶν πολέµων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκµετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν µέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ
κατακτήσεις τῆς ἐπιστήµης, οὔτε ἡ οἰκονοµικὴ πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην
καὶ τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν ἐποχὴν µας ὁ εὐδαιµονισµὸς τῶν
κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσµιοποίησις καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς
συνοχῆς καὶ εἰρήνης.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»13.
Ἀγωνιζόµεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης,
ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»14, ὅτι τὸ ὑπέρλογον µυστήριον τῆς
σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει
τὴν ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ζῶµεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν
πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»15, ἡ ἀγάπη «ἐκ
καθαρᾶς καρδίας»16. Ἐνῶ ὁ αὐτόνοµος, ὁ αὐτογνώµων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούµενος
καὶ αὐτοµακαριζόµενος ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν
ἀτοµικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιµονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισµὸν τῆς
ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς
τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ µέληµα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις
δικαιωµάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώµατα Χριστοῦ»17, ἐν ταπεινώσει
καὶ εὐχαριστίᾳ.
Ἰαµβικὴ Καταβασία τῶν Θεοφανείων, ὠδὴ Η´.
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁµιλία εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 31, 1472-73.
13 Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ´, PG 150, 649.
14 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους Α´, Ὁµιλία Α´, α´, PG 61, 14.
15 Α´ Κορ. ιγ´, 5.
16 Α´ Τιµ. α´, 5.
17 Θεοτοκίον τῶν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων 12ης Ὀκτωβρίου.
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Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς
ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεµέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύησις διὰ τὸ µέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
Στηριζόµενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάµεθα νά ἀντιµετωπίσωµεν τὰς µεγάλας
προκλήσεις τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι µόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο
τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον
µέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγοµεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»18. Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶµα Του,
τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς "ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ"19
καὶ ὡς µετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»20.
Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν,
ὡς πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ
πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται µακρὰν ἤ
ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγµατικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν
αὐτῆς, ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν µέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία µαρτυρεῖ περὶ τῆς
ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιµαντικὸν καὶ µεταµορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ
γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ ἑδραίωµα...Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουµένης ἡ
Ἐκκλησία...καὶ µυστήριόν ἐστι, καὶ µέγα, καὶ εὐσεβείας µυστήριον»21.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωµεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡµῖν Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν
ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωµένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαηµέρου. Εὐχόµεθα ἐκ
Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ
ἡµῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾿
ἄµφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ
Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ
ὑπερύµνητον ὄνοµα Αὐτοῦ.
Χριστούγεννα ‚βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑµῶν
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Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ, «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως», Γ’, β’. PG 94, 988.
πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15.
20 Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, § 10.
21 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, Εἰς τὴν πρὸς Τιµόθεον Α´, Ὁµιλία ΙΑ´, PG 62, 554.
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