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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, 
 

 μακρὺς κατάλογος τῶν ὀνομάτων τῆς 
γενεαλογίας τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχει γιὰ νὰ 

ἀποδεικνύει στοὺς Ἑβραίους ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
ἦταν, «ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς Ἰωσὴφ...τοῦ Δαβίδ 
...τοῦ Ἀβραάμ...τοῦ Θεοῦ». Ἦταν γνήσιος Ἑβ-
ραῖος καὶ νόμιμος υἱός. Ἄρα ἦταν ὁ Μεσσίας, 
«ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ», κατὰ 
τοὺς Προφῆτες, «ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ» καὶ 
«ὡς ἐνομίζετο», υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ.  
 
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εἰσάγει στὸν κόσ-
μο τὸν ἐνανθρωπήσαντα θεῖο Λόγο, μὲ 3 ὀνό-
ματα. Χριστὸς θὰ πεῖ: ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ. 
Ἰησοῦς στὰ ἑβραϊκά, σημαίνει: σωτῆρας καὶ 
φανερώνει τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. 
Ἐμμανουήλ θα πεῖ: ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Τὰ 
ὀνόματα αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται στὸ σημερινὸ 
Εὐαγγέλιο, μᾶς δίνουν νὰ καταλάβουμε ποιὸ 
ἦταν τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Θὰ μοῦ πεῖτε: πέ-
ρασαν 2 χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τότε καὶ ἀκόμα 
λὲς ὅτι δὲν ξέρουμε ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ; Ναί, κυρίως ἡ δική μας ἐποχή, ἐπει-
δὴ εἶναι πρακτικὴ καὶ σκεπτόμαστε μόνο τὴν 
ἐξασφάλιση ἐπιγείων ἀγαθῶν. Ὅσοι δὲν ἀρ-
νοῦνται τὸ Χριστὸ καὶ ὅσοι τάχα τὸν πιστεύ-
ουν, βρίσκουν τρόπο νὰ συμβιβάζουν τὰ 
πράγματα. Λένε, λοιπόν, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦρθε 
γιὰ νὰ κηρύξει κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Ὅμως 
δὲν ἦρθε γι’αὐτὸ ὁ Χριστός. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄν-
θρωπος καὶ ὀνομάστηκε Ἰησοῦς μὲ ἕνα καὶ 
μόνο σκοπό: νὰ σώσει τοὺς ἀνθρώπους «ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Ὡς ἠθικὸς καὶ πνευ-
ματικὸς ἀναμορφωτὴς τῶν ἀνθρώπων ἦρθε ὁ 
Χριστὸς καὶ εἶναι γεγονὸς πώς, μόνο ὅταν 

ἀναγεννηθοῦν ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ οἱ ἄν-
θρωποι, τότε λύνουν μὲ ἐπιτυχία τὰ ἀτομικὰ 
καὶ κοινωνικά τους προβλήματα.  
Ὅλα τὰ περιστατικὰ τῆς θείας γεννήσεως, ἡ 
ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ καὶ 
τῶν προφητειῶν στὸ πρόσωπο τοῦ νηπίου 
ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ ἀπὸ μιὰ παρθέ-
νο, τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου περὶ τῆς καταγωγῆς 
καὶ φύσεως τοῦ παιδιοῦ καὶ ὁ ἀνερμήνευτος 
τρόπος τῆς συλλήψεώς του, ὅλα τὰ περιστα-
τικὰ πείθουν ὅτι τὸ «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεὸς» φα-
νερώνει τὴν αὐτοπρόσωπη παρουσία καὶ ἔ-
λευση τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ. Ἡ λέξη «Ἐμμανουήλ», 
δὲν φανερώνει ἁπλῶς τὴν εὔνοια τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ 
στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μεταξὺ τῶν 
ἀνθρώπων. Τὸ εἶχε πεῖ ὁ Θεὸς μὲ τὸ στόμα 
τῶν Προφητῶν: «θὰ περπατήσω καὶ θὰ 
κατοικήσω ἀνάμεσά τους».  
 
Ἡ Ἐκκλησία σ’ ἕναν ὕμνο ψάλλει: «οὔτε ἄγγε-
λος, οὔτε ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
μᾶς ἔσωσε». Αὐτὸ κηρύσσεται σὲ ὅλη τὴ θεία 
Γραφὴ καὶ στὴ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ κατὰ 
Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Αὐτό, δὲν φανερώνει 
μόνο τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν σωτηρία του, ἀλλὰ 
τὴν δυνατότητα καὶ τὴν ἔκταση τῆς σω-τηρίας. 
Ὅταν ὁ Θεὸς εἶναι ὁ σωτῆρας, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς εἶναι μαζί μας, μένει καμμιὰ ἀμφιβολία 
γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ σωτηρία μας; Ὑπάρχει 
κάτι ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ κάνει ὁ Θεός; «οὐκ 
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα». Ποιὰ 
πράξη στὸ Θεὸ εἶναι ἀδύνατη; «πάντα δυνατὰ 
παρὰ τῷ Θεῷ». Ἤ μήπως δὲν θέλει ὁ Θεὸς τὴν 
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων; «πάντας ἀνθρώπους 
θέλει σωθῆναι». 

Ὁ 



Αὐτὴ ἡ σωτηρία ἐπιτυγχάνεται μὲ ἕνα τρόπο. 
Μὲ τὴν θεία Κοινωνία. «Αὐτὸς ποὺ τρώει τὴ 
σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, μένει μέσα 
μου κι ἐγὼ μένω μέσα σ’ αὐτόν», δηλαδή, γί-
νεται κοινωνὸς τῆς θείας φύσεως, ἀποκτᾶ τὸ 
ἴδιο σῶμα καὶ τὸ ἴδιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ 
ἡ κοινωνία, ἡ ἕνωση, γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ θεία 
Χάρη κι ὁ Χριστιανὸς προχωρεῖ στὴν ἁ-
γιότητα, προφυλάγεται ἀπὸ τὸν πονηρό, αἰ-
σθάνεται χαρὰ πάντοτε, δὲν πεθαίνει ποτέ, 
περνάει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ κατ’ εὐθείαν στὴν 
ἄλλη, ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα του. Ὅταν λέ-με 
Κοινωνία, ἐννοοῦμε κάτι κοινό, ἕνωση, 
συνύπαρξη, συμμετοχή, σχέση. Στὴν Ἐκκλη-
σία δὲν ὑπάρχει αὐθαιρεσία, διαφοροποίη-
ση. Ἕνα εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἕνα σῶ-
μα συγκροτοῦμε κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, 
ἀδέλφια μεταξύ μας μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα μας. 
 
Ὑπάρχουν χριστιανοὶ ποὺ δὲν κοινωνοῦν, ἐ-
πειδὴ ἀκοῦνε τὸ συκοφάντη διάβολο νὰ φυ-
τεύει μέσα τους ἕνα λογισμό: «ποιὸς εἶσαι 
ἐσὺ ποὺ θὰ κοινωνήσεις! ξέχασες τί ἔχεις κά-
νει; πῶς θὰ πάρεις τὸ Θεὸ μέσα σου»; Καὶ δὲν 
παίρνουν τὴν ἀπόφαση νὰ κοινωνή-σουν. 
Αὐτὴν τὴν ἁμαρτωλὴ πρόφαση, ὁ Ἰωάν-νης 
Χρυσόστομος τὴν ὀνομάζει «σατανικὴ 
εὐλάβεια». Ὅσο πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ ἂν 
εἶναι τὰ ἁμαρτήματά μας, ὁ Θεὸς θέλει καὶ 
μπορεῖ νὰ τὰ συγχωρήσει. Φτάνει νὰ τὸ θε-
λήσουμε κι ἐμεῖς. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέ-
ει, ὅτι πρέπει νὰ κοινωνοῦμε, ἡ πρόφαση ὅτι 
εἴμαστε ἁμαρτωλοί, δὲν μπορεῖ νὰ ἀναιρέσει 
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁπότε τὸ μόνο ποὺ μένει 
εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε καλὰ καὶ νὰ με-
ταλαβαίνουμε σωστά. 
Ἆρα γε ὅλοι μας, μὲ πόση προετοιμασία ἐρ-
χόμαστε νὰ κοινωνήσουμε! Προετοιμασία, 
ἐννοοῦμε τὴν ἐξομολόγηση. Δὲν ἔρχεται ὁ 
Θεὸς νὰ κατοικήσει μέσα μας, ἂν δὲν εἶναι 
καθαρὴ ἡ ψυχή μας. Ἡ ἐξομολόγιση εἶναι 
διαρκὴς προϋπόθεση, ἀλλά, τὴν παραμονὴ 
ποὺ θὰ κοινωνήσουμε, χρειάζεται συγκέν-
τρωση ποὺ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς διασκέ-
δασης. Διασκεδάζω σημαίνει σκορπίζομαι, 

ἐνῶ κοινωνῶ σημαίνει συμμαζεύομαι στὸν 
ἑαυτόμου, στὴν ψυχή μου, στὸ σπίτι μου.  
 
Τὰ Χριστούγεννα ἔφτασαν. Τὴν παραμονὴ ἂς 
διαβάσουμε κάτι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ἢ ἀπὸ τὴ 
θεία Μετάληψη, ἂς συμφιλιωθοῦμε, ἔστω καὶ 
τηλεφωνικά, μὲ ὅσους πικραθήκαμε καὶ ἂς 
πέσουμε νὰ κοιμηθοῦμε μὲ συναίσθηση ὅτι 
τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων θὰ ἑνω-θοῦμε 
μὲ τὸ Θεό μας. Τὰ χαράματα, εἰ δυνα-τὸν ἀπὸ 
τὶς 5 ἡ ὥρα, νὰ ρθοῦμε στὴν Ἐκκλη-σία, νὰ 
ἀκούσουμε τὰ ἐξαιρετικὰ καὶ μονα-δικὰ 
ἐκεῖνα τροπάρια ποὺ ψάλλονται μιὰ φορὰ τό 
χρόνο, ὥστε νὰ νιώσουμε τὸ γε-γονὸς τῆς 
γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμα κι ὅσοι δὲν 
κατανοοῦν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λό-για τῶν 
τροπαρίων, μποροῦν νὰ νιώσουν τὸ 
Μυστήριο, τὸ ὁποῖο δὲν προσεγγίζεται μὲ τὸ 
μυαλὸ ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά. Μακάρι νὰ 
κοινωνήσετε ὅλοι, ζητώντας ἀπὸ τὸ Χριστὸ νὰ 
μᾶς ἀναγεννήσει πνευματικά. Γεννιέται κάθε 
χρόνο, ἀκριβῶς, γιὰ νὰ μὴν μείνει κανένας 
μας στὴν παλιὰ χαμοζωή του. Ἐπειδὴ σὲ ὅ-
λους μας προσφέρει μιὰ καινούργια εὐκαι-
ρία. Καὶ ἔπειτα, μετὰ τὸ «δι'εὐχῶν» τῆς 
χριστουγεννιάτικης θείας Λειτουργίας, νὰ γυ-
ρίσουμε στὰ σπίτια μας μὲ τὸ Χριστὸ μέσα 
μας. Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων δὲν εἶναι 
στὸ σπιτικὸ τραπέζι ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Εἶναι 
στὴν Ἁγία Τράπεζα. Ἂς μὴν τὸ στερηθοῦμε. 
Ποιὸς ξέρει ἂν τοῦ χρόνου θὰ εἴμαστε καλά, 
τέτοια μέρα. Φέτος λοιπόν, «ὁ Θεὸς ἔρχεται 
κοντά μας γιὰ νὰ μείνει μαζί μας». Ἂς 
τρέξουμε νὰ τὸν προϋπαντήσουμε στὰ γενέ-
θλιά του. Σᾶς τὸ εὔχομαι ὁλόψυχα. Παρα-
καλῶ, εὐχηθεῖτε το κι ἐσεῖς γιὰ μένα.    
 

Ὁ Μητροπολίτης σας 
 
 
 
 

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος 


