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ΜΗΝΥΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ    2022 
 

«Ἐκ Παρθένου Κύριος Ἰησοῦς ἡ λύτρωσις, 
ὁ φωτισµός, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία, νῦν ἐν Βηθλεὲµ ἀποτίκτεται»  

(Τροπάριον Προεορτίου Κανόνος, κ΄ Δεκ 

 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ποθητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι· 
 

 Προπάτορας Ἀδὰµ ἐναντιώθηκε στὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς 
στὸν Θεὸ µέσῳ τῆς παρακοῆς του, καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὸν 
κληροδοτῶντας µας, ὡς καταγοµένους ἀπὸ αὐτόν, τὴν ἐναντίωση 

στὸ θεῖο θέληµα. Ὅλοι ἔχουµε µέσα µας τὴν σπορὰ γιὰ ἄρνηση ἀπὸ 
τὴν θεία ὑπακοή, ἡ ὁποία µᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀποστασία καὶ τὴν 
ἀπώλεια. 

Ὅµως, ὁ νέος Ἀδὰµ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς κατῆλθε στὴν γῆ µας, 
γεννηθεὶς στὴν Βηθλεὲµ ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς 
Παρθένου, ὄχι µόνον γιὰ νὰ διορθώσει τὸ πταῖσµα τοῦ παλαιοῦ Ἀδάµ, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ἐµᾶς τοὺς θλιβεροὺς ἀπογόνους του, οἱ ὁποῖοι 
ἐπίσης ἁµαρτήσαµε καὶ ἁµαρτάνουµε. 

Μπορεῖ νὰ µὴν γνωρίσαµε προσωπικὰ τὸν παλαιὸ Ἀδάµ, ὅµως, 
ὅταν ἁµαρτάνουµε κάνουµε αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ µᾶς ἐξοµοιώνει στὴν 
παρακοὴ µαζί του. Καὶ ὅταν ἀντίθετα δὲν ἁµαρτάνουµε, ἀλλὰ 
τηροῦµε τὴν εὐλογηµένη ὑπακοή µας στὸν νέο Ἀδὰµ Κύριο Ἰησοῦ 
Χριστό, τότε παραµένουµε σὲ σχέση γνωριµίας καὶ κοινωνίας µὲ τὸν 
νέο καὶ ἀληθινὸ Γενάρχη µας, ὁ Ὁποῖος µᾶς προσφέρει ὡς δῶρο τὴν 
ἀναµαρτησία! (Βλ. Ὁσίου Συµεὼν Νέου Θεολόγου, Ἀλφαβητικὰ 
Κεφάλαια, Κεφ. Ε΄). 

Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ θαυµάσια, σπουδαία καὶ ὑψηλὴ γνωριµία στὴν 
ζωὴ αὐτή, ἡ προσωπικὴ κοινωνία µὲ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ στὴν ἁγία 
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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε τὸν αἰώνιο θεῖο 
προορισµό µας στὴν Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος! 

*** 

 Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός µας ἐπιτέλεσε ὅλο τὸ σωτήριο ἔργο τῆς 
Θείας Οἰκονοµίας γιὰ νὰ τὸ πιστεύσουµε βαθιά, νὰ τὸ ἀποδεχθοῦµε 
βιωµατικὰ καὶ νὰ λαµβάνουµε µέσῳ αὐτοῦ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος, µὲ τὰ ἅγια Μυστήρια καὶ τὶς ἅγιες Ἀρετές. Χωρὶς τὸ Ἅγιο 
Πνεῦµα παραµένουµε ταλαίπωροι καὶ ἀνήµποροι, δυστυχεῖς καὶ 
εὐάλωττοι, ἀνασφαλεῖς καὶ ἀλύτρωτοι. Τὰ ἐνδιαφέροντά µας 
περιορίζονται στὸ ἐνθάδε, παραµένουν πεζά, φθαρτά, ἐφήµερα καὶ 
γήϊνα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ καλλιέργεια καὶ ἔξαρση τῶν παθῶν προξενοῦν 
πολέµους καὶ µάχες στὸν κόσµο µας, µέσα µας, γύρω µας, παντοῦ 
στὴν γῆ µας… 

 Ὅταν ὅµως ἐπιτρέψουµε στὸ Ἅγιο Πνεῦµα νὰ µᾶς ἐπισκεφθεῖ 
καὶ νὰ σκηνώσει µέσα µας, τότε Αὐτὸ µᾶς ἀναπλάθει καὶ µᾶς 
ἀνακαινίζει, ἁγιάζοντας τὸν νοῦ, τὴν συνείδηση καὶ ὅλες τὶς αἰσθήσεις 
µας. Τότε, ἡ φθαρτὴ ζωὴ ποὺ φωλιάζει µέσα µας καὶ ἑλκύει τὴν ὄρεξη 
τῆς ψυχῆς σὲ σαρκικὲς καὶ κοσµικὲς ἐφέσεις καὶ ἐπιθυµίες, δίδει τόπο 
στὴν νέα καὶ εὐλογηµένη κατάσταση τῆς ἀφθαρσίας. Ἔτσι εἶναι ποὺ 
ἀποκτοῦµε γεύση τοῦ Οὐρανοῦ, µέρος ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν θέρµη του. 
Ἡ ψυχή µας ἀναπτερώνεται καὶ συµµετέχει µὲ ἀγαλλίαση στὴν 
εἰρηνικὴ ἀγγελικὴ µελωδία. Καὶ ἐπίσης, βαθιὰ εἰρήνη καὶ εὐλογία 
ἁπλώνεται στὴν ἄλλοτε σκοτεινή, ὑγρή, ψυχρὴ καὶ ἀφιλόξενη γῆ τῆς 
καρδιᾶς µας. 

 Ὁ Χριστός µας γεννήθηκε γιὰ νὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὰ ἀνθρώπινα 
µέτρα καὶ δεδοµένα, νὰ ἀνατρέψει ἄρδην ὅ,τι µέχρι τότε θεωρεῖτο ὡς 
ἄπιαστη καὶ ἀφάνταστη κατάσταση καὶ πραγµατικότητα. Ἦλθε γιὰ 
νὰ προσφέρει ζωὴ ἀληθινή· δηλαδή, γιὰ νὰ µεταπλάσσει τὴν κακία σὲ 
καλωσύνη, τὴν φθορὰ σὲ ἀφθαρσία, τὴν ἁµαρτία σὲ ἀρετή, τὴν 
κόλαση σὲ παράδεισο, τὴν γῆ σὲ οὐρανό, τὸν ἄνθρωπο σὲ θεό!   

*** 

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

 Πῶς ἐπιτυγχάνονται αὐτὰ στὴν καθηµερινὴ ζωή µας; Μὲ τὴν 
Μετάνοια! Αὐτὴ ἀλλάζει καὶ µετατρέπει τὰ πάντα στὸν ἄνθρωπο. 
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Αὐτὴ περικλείει µέσα της δηµιουργικὴ καὶ θεία δύναµη, ἡ ὁποία 
ἀρχίζει ἀπὸ µικρὲς ἀλλαγὲς τῆς ἁµαρτίας σὲ ἀρετή, καὶ φθάνει 
ἀπεριόριστα µέχρι τὴν ἁγιότητα. 

 Ἄν ὁ νοῦς σταµατήσει νὰ ἀσχολεῖται µὲ κάθε τι τὸ ἀκάθαρτο καὶ 
βλαπτικό, ἄν τὰ λόγια σταµατήσουν τὴν κακία, ἄν οἱ αἰσθήσεις 
παύσουν τὴν ἔµπρακτη ἁµαρτία, τότε γεννιέται νέος ἄνθρωπος: 
πνευµατικός. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Χριστιανός. 

 Ἄν τὰ µάτια χύσουν πικρὰ δάκρυα µεταµέλειας γιὰ ὅ,τι ἄσχηµο 
ἔγινε, ἄν δοθοῦν ὑποσχέσεις ἀληθινῆς Μετανοίας καὶ αὐτὲς 
τηρηθοῦν, ὥστε νὰ σταµατήσουν οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις, τότε ὁ ἐν 
Χριστῷ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ αὐξάνεται. Καὶ προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νὰ 
µὴν περιπίπτει σὲ κάθε µορφῆς ἀσέβεια, ἀναισχυντία καὶ πλεονεξία, 
γιὰ νὰ µὴν ἐκπέσει τῆς Χάριτος. Μάλιστα, προσέχει ἰδιαίτερα νὰ µὴν 
παρεκτραπεῖ σὲ σκληρότητα, ἐκδικητικότητα καὶ ἀσπλαγχνία ἔναντι 
τοῦ πλησίον, τοῦ ὅποιου πλησίον, διότι θὰ ἀπωλέσει τὴν σωτήρια 
Μετάνοια καὶ ἔτσι θὰ χάσει τοὺς κόπους του µάταια καὶ ἄδικα.     

*** 

Ἀδελφοὶ ἀγαπητοί· 

 Εἴθε ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Θείου Βρέφους νὰ παραµείνουµε πιστοὶ 
καὶ ἔνθεοι, τίµιοι καὶ εἰλικρινεῖς, ἀγωνιζόµενοι καὶ προσεκτικοί, 
χαρούµενοι καὶ ἐλπιδοφόροι, µετανοοῦντες καὶ ἐλεοῦντες, 
ὑποµένοντες καὶ συγχωροῦντες, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀληθινοὶ καὶ 
ἀνυπόκριτοι. Καὶ ὁ Θεὸς τῆς Εἰρήνης, Ἀγάπης καὶ Ἀληθείας νὰ µᾶς 
εὐλογεῖ καὶ νὰ παραµένει µαζί µας, ὡς ὁ Ἐµµανουήλ, πάσας τὰς 
ἡµέρας, ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν! 

 

Χριστὸς ἐτέχθη! 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ   

Τὰ Μέλη 
†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
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†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
†  Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
†  Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ 
†  Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ 
†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
†  Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
†  Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος ΚΛΗΜΗΣ 
†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
†  Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ 
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
†  Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
†  Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ  
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς 

 
 

†  Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ 
 

 


