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1. Εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι πολύ μεγάλη. Μέ τήν ἑορτή αὐτή βεβαιωνόμαστε ὅτι μπορεῖ νά γίνει πραγματικότητα ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο πλαστήκαμε. Καί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε στόν κόσμο εἶναι
νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Ἀλλά εἶναι δυνατόν ἡ δική μας ἀνθρώπινη φύση νά ἑνωθεῖ μέ τήν θεία φύση; Ναί, ἀπαντοῦμε μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Γιατί μέ τά Χριστούγεννα γιορτάζουμε ὅτι ἡ θεία φύση ἑνώθηκε μέ τήν
ἀνθρώπινη φύση. Ποῦ ἔγινε αὐτό τό φοβερό θαῦμα; Σέ ποιό ἐργαστήρι ἑνώθηκαν οἱ
δύο αὐτές φύσεις; Στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου! Γι᾽ αὐτό καί τήν Κοιλία τῆς Παναγίας ἡ
ὀρθόδοξη θεολογία μας τήν λέει «ἐργαστήριο ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων», τῆς θείας
καί τῆς ἀνθρώπινης φύσης!
Ἀλλά ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μας πάλι τό λέει καί γιά
τήν Ἐκκλησία. Ἑπομένως: Ὅπως στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μέ τήν Δύναμη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἔγινε ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης, ἔτσι καί
στήν «Κοιλία» τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή, στόν ἅγιο Ναό, γίνεται ἡ ἕνωσή μας μέ τόν
Θεό, μέ τά Ἅγια Μυστήρια πού τά τελεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα.
2. Ἀλλά τί ἔφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν κόσμο ὅπου ἦλθε; Ἔφερε, χριστιανοί μου,
αὐτά τά δύο πού θά σᾶς πῶ τώρα, ἀπό τά ὁποῖα προέρχονται μύρια καλά. Πρῶτον, ὁ
Χριστός στόν κόσμο ὅπου ἦρθε κήρυξε τόν ἅγιό Του λόγο, πού εἶναι γραμμένος στό
Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί δεύτερο, μέ τήν σταυρική Του θυσία, ἔδωσε τό Αἷμα Του γιά τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἑπομένως, χριστιανοί μου, ἀφοῦ ἑορτάζουμε Χριστούγεννα, πρέπει νά δεχθοῦμε ὁλόκαρδα αὐτά τά δύο δῶρα τοῦ Χριστοῦ μας πού σαρκώθηκε γιά μᾶς: Νά διαβάζουμε τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί νά κοινωνοῦμε συχνά τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι στό Ἅγιο Ποτήριο, ὅταν ὁ ἱερέας λέει στούς πιστούς στήν
θεία Λειτουργία: «Μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε»!
Μέ αὐτά τά δύο, ἀδελφοί, μέ τήν μελέτη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου καί μέ τήν θεία Κοινωνία, κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Χωρίς ὅμως αὐτά τά δύο ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων θά εἶναι ψυχρή γιά μᾶς καί δέν θά μιλάει καθόλου στήν καρδιά μας. Τότε
τά Χριστούγεννα θά εἶναι χωρίς Χριστό.
Σᾶς εὔχομαι, ὅμως, ὁλόκαρδα, ἀδελφοί, Χριστούγεννα μέ Χριστό! Μέ Εὐαγγέλιο
καί μέ θεία Κοινωνία!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

