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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
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. 
 
 

«...ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα» 
 (Ἰδιόµελον Αἴνων Χριστουγέννων ) 

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ˙ 
 

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού σήµερα ὅλος ὁ χριστιανικός κόσµος ἑορτάζει, 
ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τό 
ἐπιστέγασµα τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ θείου σχεδίου γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
«Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσµον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκεν τόν µονογενῆ, ἵνα πᾶς ὁ 
πιστεύων εἰς Αὐτόν µή ἀπόλλυται, ἀλλ' ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3, 16). Τόσο πολύ ἀγάπησε 
ὁ Θεός τόν βυθισµένο στήν ἁµαρτία κόσµο, ὥστε παρέδωσε τόν µονογενῆ Του Υἱό, ὥστε 
καθένας πού πιστεύει σ' Αὐτόν νά µή χαθεῖ, ἀλλά νά ζήσει αἰώνια. Ἡ ἄµετρη αὐτή ἀγάπη 
ὁδήγησε τόν Λόγο στήν ἀσύλληπτη γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ θεία «κένωση». Ἀπό τά 
δυσθεώρητα ὕψη τῆς θεϊκῆς Του δόξης, καταδέχτηκε νά κατέλθει καί νά ἐνδυθεῖ «ἐκ 
Πνεύµατος ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» τήν ἀνθρώπινη φύση, ὥστε νά τήν καταστήσει 
αἰωνίως συµµέτοχη τῆς θεανθρώπινης ὑπόστασής Του.  

 
Ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ Λόγου στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἄλλαξε τή ροή τῆς καθοδικῆς 

πορείας τῶν ἀνθρώπων, προσφέροντας τήν ἀνύψωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ θεία 
Ἐνανθρώπησή Του εἶναι ἡ εὐλογηµένη ἀρχή τῆς µεγαλύτερης ἀνάστασης ὅλων τῶν 
ἐποχῶν. Ἡ ἀνατολή τοῦ «νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης» στή γῆ διέλυσε τό πυκνό σκοτάδι 
τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος. Τό χαρµόσυνο ἄγγελµα τῆς Βηθλεὲµ, τό ὁποῖο 
διαλαλήθηκε ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους τῆς Γεννήσεως, εἶναι ἀναµφισβήτητα τό πλέον 
ἐλπιδοφόρο µήνυµα τῆς ἱστορίας. Ἦρθε Ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον ἐναγωνίως ἀνέµενε ἡ 
ἀνθρωπότητα γιά νά «σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21). Ὁ 
µονόδροµος, ὁ ὁποῖος ὁδηγοῦσε τον ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη την πλάση στήν ἀπώλεια, 
ἔπαψε νά ὑπάρχει γιά τούς πιστούς τοῦ Χριστοῦ, διότι Αὐτός ἐγκαινίασε τή νέα ὁδό, πού 
ὁδηγεῖ στή σωτηρία.  

 



Τόσο µεγάλο ὑπῆρξε τό µέγεθος τῆς δωρεάς καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά τό 
ἀνθρώπινο γένος, µέ τήν ὁποία «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεὸν 
ἐνανθρωπήσαντα». Ἦρθε γιά νά φωτίσει τή σκοτεινή καί ἀνήλια δηµιουργία ἀπό τήν 
τυραννική δεσποτεία τοῦ διαβόλου. Θέλησε νά καταργήσει «πᾶσαν ἀρχήν καί ἐξουσίαν καί 
δύναµιν» τοῦ διαβόλου καί νά θέσει αὐτόν καί «πάντας τούς ἐχθρούς ὑπό τούς πόδας 
αὐτοῦ» (Α΄ Κορ. 15, 24). Ἦρθε νά λυτρώσει τήν πλάση Του καί νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τή δουλεία τῆς ἁµαρτίας καί τά δεσµά τοῦ κακοῦ, ἐπαναφέροντάς τον ἀπό τήν 
κατάσταση τῆς φθοράς, στήν πορεία τῆς ἀφθαρσίας. Καί ὅπως ὑπογραµµίζει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος, ἦρθε γιά νά χαρίσει «δι΄ ἑαυτοῦ» σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο τήν «κληρονοµίαν 
Θεοῦ» (Γαλ. 4, 7). Ὁ Θεός καταδέχτηκε νά γίνει ἄνθρωπος «ἶνα ἡµεῖς θεοποιηθῶµεν», κατά 
τόν Μ. Ἀθανάσιο.  

 
Τό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲµ ἔφερε µιά νέα πραγµατικότητα στή γῆ καί σέ ὁλόκληρη 

τήν κτιστή δηµιουργία. Ἐγκαινίασε τή νέα Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνοντάς µας νά γίνουµε 
µέτοχοι αὐτῆς τῆς δωρεάς καί νά λάβουµε «χάριν ἀντί χάριτος» (Ἰωάν. 1 ,16). Καλούµαστε 
λοιπόν σήµερα, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, νά προσέλθουµε καί νά προσκυνήσουµε τόν «ἐν 
σπηλαίῳ τεχθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακείµενον», ὥστε νά λάβουµε τό πολύτιµο αὐτό δῶρο τῆς 
Θείας υἱοθεσίας. Ἄς προσεγγίσουµε τό Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως, κλίνοντας εὐλαβικά τά 
γόνατά µας στόν «ὑπέρ ἡµῶν νηπιάσαντα» Κύριο καί νά Τόν δοξολογήσουµε, σµίγοντας τήν 
προσευχή µας µέ τούς µεγαλοπρεπεῖς ὕµνους τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων. Εὔχοµαι 
ὁλόθερµα σέ ὅλους σας καί στόν καθένα ξεχωριστά, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια του 
ἐνανθρωπίσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ νά φωτίζει διαρκῶς τόν δρόµο πού ὁδηγεῖ στή συνάντησή 
µας µέ τόν οὐράνιο Πατέρα.  

 
 

Καλά καί εὐλογηµένα Χριστούγεννα! 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


