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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
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.

«Προεορτάσωµεν λαοί Χριστοῦ τὰ Γενέθλια καὶ, ἐπάραντες τὸν νοῦν,
ἐπὶ τὴν Βηθλεὲµ ἀναχθῶµεν» (Προεόρτιο Στιχηρό Ἰδιόµελο)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ µᾶς ἀξιώνει γιά µιά ἀκόµη φορά νά εἰσέλθουµε στήν Τεσσαρακοστή
τῶν Χριστουγέννων, τή χαρµόσυνη περίοδο πνευµατικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωµατικῆς
προετοιµασίας γιά τόν ἑορτασµό τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Θεός γίνεται
ἄνθρωπος, γιά νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο θεό «κατά χάριν». Κατέρχεται ἀπό τόν οὐρανό
στή γῆ, γιά νά ἀνέλθει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός γεννᾶται ἀνάµεσά
µας, γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος, νά ἀνορθώσει καί πάλι τίς γκρεµισµένες γέφυρες
ἐπικοινωνίας µέ τόν Θεό, νά ἀποκαταστήσει τήν «πεπτωκυῖα» ἀνθρώπινη φύση στήν
ἀληθινή της δόξα, φανερώνοντας τό θέληµα τοῦ Πατρός. Ὁ Χριστός ταπεινώνεται βαθιά,
γιά νά µᾶς ἀνυψώσει, γεννᾶται «ἐν χρόνῳ», γιά νά ὑπερβοῦµε ἐµεῖς τόν χρόνο, λαµβάνει
τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τή θεώσει.
Γιά τόν ἑορτασµό αὐτοῦ τοῦ κοσµοσωτήριου γεγονότος, ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν
προπαρασκευαστική περίοδο τῶν σαράντα ἡµερῶν πού προηγοῦνται, µᾶς προσκαλεῖ σέ
ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία. Μέ τό πλῆθος τῶν ἑορτῶν, µᾶς παρέχει
εὐκαιρίες γιά βίωση τῆς µυστηριακῆς ζωῆς, γιά ἐπαφὴ µὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑµνολογίας, γιά
ἀκρόαση τῶν θείων Γραφῶν καί συχνότερη συνάθροιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας,
ὅπως χαρακτηριστικά τονίζει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Σπουδάζετε πυκνότερον
συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε,
καθαιροῦνται οἱ δυνάµεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ». Δηλαδή, προσπαθῆστε
µὲ προθυµία νὰ ἔρχεσθε ὅλοι µαζί στὴ σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γιὰ νά εὐχαριστεῖτε
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τόν Θεὸ καί νά Τόν δοξολογεῖτε· διότι, ὅταν συχνά συναθροίζεσθε, συντρίβονται οἱ
δυνάµεις τοῦ σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργειά του.
Ἡ δύναµη τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγκειται στήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης καὶ τῆς «ἐν
Χριστῷ» ἑνότητας. Προϋπόθεση γιά τήν συµµετοχή µας σέ αὐτήν εἶναι νὰ συγχωροῦµε, νὰ
ἀγαποῦµε καὶ νὰ εἴµαστε ἑνωµένοι µὲ ὅλους τούς συνανθρώπους µας. Μέ τόν τρόπο αὐτόν,
τό µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας µᾶς προετοιµάζει κατάλληλα ὅλες αὐτές τίς ἡµέρες,
ὥστε νά ἀξιωθοῦµε, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, νά συναντήσουµε «τόν Παλαιό
τῶν ἡµερῶν», πού γίνεται Βρέφος γιά χάρη µας· νά προσκυνήσουµε τόν καθήµενο σέ
οὐράνιο ὑψηλό θρόνο πού τώρα τοποθετεῖται σέ φάτνη· νά προστρέξουµε σέ Ἐκεῖνον πού
ἔσπασε τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας καί τώρα τυλίγεται µέ τά σπάργανα, ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ
θέλησή Του.
Μέσα ἀπό τόν λειτουργικό καί ὑµνολογικό πλοῦτο αὐτῶν τῶν σαράντα ἡµερῶν,
εὔχοµαι, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, µέ τρόπο πνευµατικό νά «προεορτάσωµεν Χριστοῦ τὰ
Γενέθλια καὶ, ἐπάραντες τὸν νοῦν, ἐπὶ τὴν Βηθλεὲµ ἀναχθῶµεν»· νά ἐγείρουµε τόν ἑαυτό
µας καί νά ὁδεύσουµε τόν δρόµο πού ὁδηγεῖ στή νοητή Βηθλεὲµ -δηλαδή τήν Ἐκκλησία-,
στήν ὁποία ὁ Χριστός «κείµενος ἐν φάτνη» γεννᾶται, προσφέροντας τό ἀνεκτίµητο δῶρο τῆς
προσωπικῆς ἀναγέννησης καί λύτρωσης γιά κάθε ἄνθρωπο πού εἰλικρινά πιστεύει σέ
Αὐτόν ὡς προσωπικό του Σωτῆρα.
Καλή καί εὐλογηµένη Τεσσαρακοστή!
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