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Εἶναι λαμπρά ἡ σημερινή ἑορτή. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε μέ ὅλη τήν ζωή της
κατά τήν περίοδο τῶν σαράντα ἡμερῶν γιά νά ἑορτάσουμε τό γεγονός αὐτό μέ
νηστεία, προσευχή καί μέ τήν θεολογία της. Ὅλα τά τροπάρια πού ψάλαμε
ἀναφέρονται στήν ἑορτή καί αὐτά πού ψάλλουμε σήμερα παρουσιάζουν τήν θεολογία
τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
Παράλληλα, ὅμως, ὅλον αὐτόν τόν καιρό δεχόμασταν καταιγιστικά μιά ἄλλη
ἑρμηνεία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, πού ἀπέχει πολύ ἀπό τό ἀληθινό
θεολογικό νόημά της. Συμπλέκονταν τά δένδρα τῶν Χριστουγέννων μέ τούς
δυτικόφερτους «ἀϊβασίληδες», οἱ διακοπές μέ τούς κωμικούς τύπους τῆς παντομίμας
ἤ τοῦ τσίρκου, τά ταξίδια μέ τίς διασκεδάσεις, δηλαδή συμπλέκονταν ἡ παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν κοσμική νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων.
Καί διερωτᾶται κανείς: Τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τόν Χριστό τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Τί σχέση ἔχει ὁ Χριστός κάθε χριστιανικῆς ἰδεολογίας μέ
τήν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Τί σχέση ἔχει ὁ συναισθηματικός Χριστός
τῶν ἐκκοσμικευμένων Χριστιανῶν μέ τόν Χριστό τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας; Τί σχέση
ἔχει ὁ Χριστός τῆς δεϊστικῆς νοοτροπίας μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ὅπως τόν
ὁμολογοῦν οἱ Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;
Δυστυχῶς, ἡ δυτική καί ἀνατολική παράδοση ἐπηρεάζουν σέ μερικά σημεῖα καί τήν
δική μας Ὀρθόδοξη παράδοση. Καί παρατηρεῖται τό γεγονός ὅτι ἄλλο νόημα δίνουμε
στόν Θεάνθρωπο Χριστό πού πανηγυρίζουμε μέσα στούς Ὀρθοδόξους Ναούς καί ἄλλο
νόημα δίνουμε στόν Χριστό τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στά καταστήματα, τίς
ἀγορές, τίς πλατεῖες, τά σπίτια μας. Ὁπότε, παρατηρεῖται μιά σύγχυση, πού συνιστᾶ
μιά ἀλλοτριωμένη ζωή.
Δυστυχῶς, ὁ πλουραλισμός, ὁ συγκρητισμός, ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ ἀλλοτρίωση, πού
κυριαρχοῦν σέ ὅλη τήν σύγχρονη ζωή ἐπηρεάζουν καί τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Ὅλα ὅσα ἀνέφερα μέχρι τώρα δέν πρόκειται γιά κάποιες μελαγχολικές σκέψεις, ἀλλά
γιά μιά καταγραφή τῆς πραγματικότητας πού ζοῦμε ὅλοι μας στήν καθημερινή ζωή.
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Ὅμως, ὁ Χριστός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός τῆς Ὀρθοδόξου ὑμνογραφίας,
ὁ Χριστός τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ
τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε τήν
ἀνθρώπινη φύση, τήν θέωσε ἀμέσως μετά τήν πρόσληψή της, «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»,
γιά νά δώση στόν ἄνθρωπο τό ἀληθινό φάρμακο τῆς ἀθανασίας, τό ἀντίδοτον «τοῦ
μή ἀποθανεῖν», γιά νά νικήση τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί νά
θεώση τόν ἄνθρωπο.
Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα μέ ἄλλη προοπτική,
ἐντάσσουμε τήν ἑορτή μέσα στήν κατάβαση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀνάβαση τοῦ
ἀνθρώπου, μέσα στήν προοπτική τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ καί τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτό εἶναι μιά ἀντίδραση στό
πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων πού δυστυχῶς ἐπικρατεῖ
σήμερα στόν Χριστιανικό κόσμο.
Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Λυῶνος, τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ., σέ ἕνα χωρίο του δίνει τό
νόημα τοῦ μυστηρίου τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει: «Δόξα Θεοῦ ζῶν ἄνθρωπος, ζωή δέ ἀνθρώπου ὅρασις Θεοῦ». Δηλαδή, ἡ δόξα, τό Φῶς τοῦ Θεοῦ φαίνεται
στόν ζωντανό κατά Θεόν ἄνθρωπο, καί ἡ πραγματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὁρίζεται ὡς
ὅραση Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἅγιοι γνωρίζουν ἐκ πείρας τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί
οἱ ἅγιοι ἔχουν μιά ζωή πού συνίσταται ἀπό τήν ὅραση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί
αὐτοί εἶναι οἱ φυσικοί ἄνθρωποι.
Αὐτή ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας γιά τά Χριστούγεννα, εἶναι μιά διαφορετική γλώσσα
ἀπό αὐτήν πού χρησιμοποιεῖ ἡ ἀλλοτριωμένη γλώσσα τῆς δυτικῆς νοοτροπίας καί τῆς
ἐμπορευματικῆς ἐκμετάλλευσης. Ἀλλά εἶναι ἡ πραγματική γλώσσα πού ἀναπαύει τήν
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θά ἐξακολουθοῦμε νά θεολογοῦμε γιά
τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, σύμφωνα μέ τήν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας,
χρησιμοποιώντας τήν μητρική θεολογική μας γλώσσα πού ἀνταποκρίνεται στό
μυστήριο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, γιατί κάθε ψεύτικο εἶναι ἀνυπόφορο, ἐνῶ
κάθε ἀληθινό εἶναι αἰώνιο.
Εὔχομαι ἔτη πολλά μέσα στόν θεολογικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέ θερμές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ
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