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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
 
 

«...διέλθωµεν δή ἕως Βηθλεέµ καί ἴδωµεν τό ῥῆµα τοῦτο 
τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡµῖν» (Λουκ. 2, 15) 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  

 
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιωνόµαστε καί ἐφέτος νά εἰσέλθουµε στή σπουδαία καί 

χαρµόσυνο περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἔναρξη τῆς ὁποίας 
σηµατοδοτεῖ τήν προετοιµασία τῶν χριστιανῶν  γιά τό ἅγιο Δωδεκαήµερο καί ἀποτελεῖ τόν 
προάγγελο τῶν µεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν, τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως καί τῆς 
Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

 
Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες, οἱ ἑορτές τῆς Γέννησης καί τῆς Βάπτισης τοῦ 

Χριστοῦ συνεορτάζονταν τήν ἴδια ἡµέρα, καί συγκεκριµένα στίς 6 Ἰανουαρίου, µε τό κοινό 
ὄνοµα «Ἐπιφάνεια». Ἀπό τά µέσα ὅµως τοῦ 4ου αἰῶνα καθιερώθηκε ὁ ξεχωριστός 
ἑορτασµός τῶν Χριστουγέννων στίς 25 Δεκεµβρίου, καί παρέµεινε στίς 6 Ἰανουαρίου µόνον 
ἡ ἑορτή τῆς Βαπτίσεως. Παράλληλα διαµορφώθηκε καί τό Ἅγιο Δωδεκαήµερο, µιά περίοδος 
δώδεκα ἡµερῶν ἀπό τήν ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων ἕως καί τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων, 
πού περιλαµβάνει ἀκόµη τήν ἑορτή τῆς Περιτοµῆς τοῦ Κυρίου  καί τή µνήµη τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου τήν 1η Ἰανουαρίου.  

 
Ἡ µεγάλη σηµασία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἡ εὐλάβεια τῶν χριστιανῶν, ὑπό 

τήν ἐπίδραση καί τῆς χρονικά παλαιότερης Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, 
ὁδήγησαν στήν καθιέρωση µιᾶς προπαρασκευαστικῆς περιόδου, ὅπου οἱ πιστοί 
ἑτοιµάζονται σωµατικά και ψυχικά νά «ὁδεύσουν» µέχρι τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ. 
Σωµατικά µέ τήν νηστεία, πού εἶναι πιό ἐλαστική ἀπό αὐτήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, ἐξαιτίας τοῦ χαρµοσύνου γεγονότος τῆς Θείας 



Ἐνανθρωπήσεως, καί ψυχικά µέ τήν πνευµατική ἄσκηση, τήν προσευχή καί τή συµµετοχή 
στή Θεία Λατρεία.   

 
Ὅλη αὐτήν την περίοδο ἡ Ἐκκλησία µᾶς καλεῖ νά «Προεορτάσωµεν Χριστοῦ τά 

Γενέθλια», παρέχοντάς µας ὡς φιλόστοργος µητέρα, τήν πνευµατική δυνατότητα νά 
προετοιµαστοῦµε κατάλληλα γιά τή συνάντηση µέ τό «κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ Θεῖον 
Βρέφος». Τό πλῆθος τῶν ἑορταζοµένων ἁγίων καί οἱ προεόρτιοι ὕµνοι µᾶς 
ὑπενθυµίζουν  ὅτι ἔχουµε εἰσέλθει σέ αὐτήν τήν περίοδο ἀκολουθοῦντες τόν δρόµο πού 
ὁδηγεῖ στή νοητή Βηθλεέµ, δηλαδή τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία ὁ «Χριστός γεννᾶται» γιά νά 
ἀναγεννήσει κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει σ’ Αὐτόν.  
 
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 

 
Ἡ προπαρασκευαστική αὐτή περίοδος πρό τῶν Χριστουγέννων µᾶς παροτρύνει νά 

ἀνακαλύψουµε καθετί ἁµαρτωλό ποὺ κρύβεται στά βάθη τοῦ «εἶναι» µας καί νά 
µετανοήσουµε εἰλικρινά, νά µιµηθοῦµε την ταπείνωση τοῦ «ἐσπαργανωµένου», νά 
µεταµορφωθοῦµε ψυχικά καί νά τολµήσουµε τή µεγάλη συνάντηση µέ τό νεογέννητο 
Βρέφος τῆς Βηθλεέµ.  Ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασµός, ἡ συµµετοχή στό ἱερό 
µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως καί προπάντων ἡ µετοχή µας στό µυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας, ἀποτελοῦν τούς ἀσφαλεῖς ὁδοδεῖκτες στό πνευµατικό ὁδοιπορικό µας πρός τό 
ἅγιο Δωδεκαήµερο. 
 

Ἄς προετοιµασθοῦµε κατάλληλα  ὅλες αὐτές τις ἡµέρες καί ἄς προσπαθήσουµε νά 
ζήσουµε πνευµατικά τίς µεγάλες ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαηµέρου, ὥστε νά ἀξιωθοῦµε νά 
«διέλθωµεν δή ἕως Βηθλεέµ καί ἴδωµεν τό ῥῆµα τοῦτο τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν 
ἡµῖν».  
 

Καλή καί εὐλογηµένη Χριστουγεννιάτικη Τεσσαρακοστή! 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


