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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.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»
(Λουκά β΄,14)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ˙
Στρατιὰ οὐρανίων Ἀγγέλων ἐµήνυσε στὸν κόσµο τὴν Θεία Γέννησιν καὶ ἐξήγγειλε
τὸ Εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης. Πάνω ἀπό δύο χιλιετίες πέρασαν ἀπό τότε πού ἀκούσθηκε γιά
πρώτη φορά ὁ ἀγγελικός αὐτός ὕµνος τῆς εἰρήνης. Στό διάβα αὐτῶν τῶν αἰώνων πολλοί
ταλαιπωρηµένοι ἄνθρωποι ἐπιζήτησαν ἐναγωνίως τήν εἰρήνη «καί ὁδόν εἰρήνης οὐκ
ἔγνωσαν» κατά τόν ψαλµωδό. Βρισκόµαστε αἰσίως στήν ἀνατολή τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου
αἰῶνα καί παρά τίς προόδους τοῦ πολιτισµοῦ καί τά τεχνολογικά ἐπιτεύγµατα, ὁ πόνος, ἡ
ἀνησυχία καί ἡ ἀνασφάλεια κυριαρχοῦν. Ἡ ἀνθρωπότητα προσµένει ἐναγωνίως ἀπό τόν
νεογέννητο Ἰησοῦ νά φέρει τήν πολυπόθητη «ἐπί γῆς εἰρήνη».
Σέ πολλά µέρη τῆς γῆς οἱ ἄνθρωποι ἀρνήθηκαν τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καὶ
συνεχίζουν νά ζοῦν µέσα στὸν φόβο καὶ τὴν ἀγωνία, γιατὶ δὲν ξέρουν τί ἀκριβῶς τούς
περιµένει ὅταν ξηµερώσει. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ εὐαγγέλιο µᾶς ὁµιλεῖ γιὰ µερικὲς τέτοιες
στιγµές. Ὅταν θὰ βλέπουµε οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔρχεται ἡ καταστροφὴ, ποῦ µποροῦµε νὰ
καταφύγουµε ὅταν γύρω µας τὰ πάντα γίνονται ἐρείπια; Ποιός µπορεῖ νὰ δώσει ἄσυλο καὶ
προστασία; Μόνον ἡ Ἐκκλησία, ὁ οἶκος τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Προσπαθοῦν νὰ βροῦν τὴν εἰρήνη
µέ ὁµιλίες, µὲ συνθῆκες καί µὲ συνεδριάσεις ἐθνῶν, ἀλλὰ ἡ εἰρήνη δέν ἔρχεται διότι τήν
ἀναζητοῦν χωρὶς τὸν Ἰησοῦ Χριστό ποὺ διακήρυξε ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ ὄντως Εἰρήνη.
Ἡ εἰρήνη εἶναι προϊόν τοῦ οὐρανοῦ. Εἶναι δῶρο Θεοῦ. Εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Ἡ ἀληθινή καί µόνιµος εἰρήνη δέν µπορεῖ νά πραγµατοποιηθεῖ µακριά ἀπό
τόν Θεό. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ σηµαίνει κοινωνία µέ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαµᾶς µιλῶντας γιά τό κοσµοσωτήριο γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως µᾶς
προτρέπει «Εἰρηνεύωµεν οὖν πρός τόν Θεόν τά εὐάρεστα Αὐτῷ ποιοῦντες». Γιά νά ἔχουµε
δηλαδή εἰρήνη, νά κάνουµε αὐτά πού εἶναι εὐάρεστα στό Θεό. Γι΄ αὐτό ἡ εἰρήνη τοῦ
σύµπαντος κόσµου ἀρχίζει ἀπὸ τὴν εἰρήνη τῶν δικῶν µας ψυχῶν. Γιὰ νὰ εἰρηνεύσουµε
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µεταξύ µας, πρέπει πρῶτα νὰ εἰρηνεύσουµε µέσα µας, εἰσπνέοντας τὸ πνεῦµα τοῦ Χριστοῦ
«ὅς ἐστί ἡ εἰρήνη ἡµῶν».Ὑπάρχει εἰρήνη µέσα στὴν ψυχή µας; ὑπάρχει εἰρήνη µέσα στὴν
οἰκογένεια; ὑπάρχει εἰρήνη ἀνάµεσα στοὺς συγγενεῖς; Δυστυχῶς στόν καθηµερινό βίο µας
γινόµαστε αὐτόπτες καί αὐτήκοοι µάρτυρες δυσάρεστων οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν
καταστάσεων, διότι λείπει ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅταν λείπει «τό φῶς τοῦ κόσµου» ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς, ὅλα σκοτίζονται καὶ ἐπέρχεται µοιραία ἡ πνευµατική τύφλωση.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοὶ˙
Τό ἀπ΄ αἰῶνος ἄρρητο µυστήριο τῆς θείας Οἰκονοµίας ὁδήγησε στήν Ἐνσάρκωση τοῦ
Λυτρωτή καί Σωτῆρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Τό χαρµόσυνο µήνυµα πού ἀνατέλλει
ἀπό τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ, καταυγάζει καί φωτίζει τόν ἐσκοτισµένο κόσµο ὡς ἡ µόνη
καί ἀδιάψευστη ἐλπίδα. Τό µήνυµα πού κοµίζει ὁ ἑορτασµός τῆς θείας Γεννήσεως διατηρεῖ
στό ἀκέραιο τήν ἐπικαιρότητά του. Ἡ εἰρήνη καί ἡ δικαιοσύνη παραµένουν πάντοτε
ἐπιθυµητά καί ζητούµενα µέσα στόν κόσµο τῆς φθοράς καί τῆς πτώσεως.
Ὡς ποιµενάρχης καί πνευµατικός σας πατέρας, σᾶς εὔχοµαι ὁλόψυχα, ἡ «πάντα
νοῦν ὑπερέχουσα» εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ ἔλθει στὴν καρδιά σας καὶ σὲ ὅλο τὸν Κόσµο. Ἄς
πάρουµε τή µεγάλη ἀπόφαση τά φετινά Χριστούγεννα νά πλησιάσουµε τον Σωτῆρα Χριστό
ὥστε νά βροῦµε τήν πραγµατική εἰρήνη καί εὐτυχία πού τόσο ἀνάγκη ἔχει ὁ καθένας µας.
Ἄς προστρέξουµε κι ἐµεῖς ὡς σύγχρονοι τῶν Ποιµένων καί τῶν Μάγων στή νοητή Βηθλεέµ,
δηλαδή τήν Ἐκκλησία, νά προσκυνήσουµε τόν τεχθέντα Κύριον, ψάλλοντας µαζί µέ τούς
ἀγγέλους τόν χαρµόσυνο ὕµνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία».
Καλά καί εὐλογηµένα Χριστούγεννα!
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† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

