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Aqιθμ. Πgιυτ. 2353 Χωl ια, 14 Δεκεμβgioυ 2021

Δευτε dyαλ}νιαοcilμεΘα τQ Kυgiφ, τδ παQδν μυοτηgιoν
θκδηγoυμενoι, τδ μεο6τoιχ0ν τoυ φQαγμου διαλfχυται,"""' 'Η

γλq 
' 
dπαqαλ}νακτoζ ε1κδν του Πατ969, 6 1αqακτηq τηζ

αTδι6τητo9 αbτoi, μoQφην δoι}λoυ 7ναψpανει, Lξ απειqoγαμoυ
Mητgδg πqoελθri;ν, oιi τqoπην ιiπομεiναg' &νΘqιυποg

γεν6μενo9 διλ φιλαvΘq e^lπLαν' αb"φ βoηοιυμεν' δ τε1Θεlg θκ

Παgθ€νoυ Θε69, iλ€ηαον ημαg.'
o fμνog α{τ6q πoυ βqioκεται ατ6ν 'Eαπεqlιν6 τηζ θoqτξe

€q1εται νd δπενΘυμioει κοιL φtτog τ6 Mυoτηqιo τξG θνανθqcυπηoεcυq

τοδ ΘεoΟ Λ6γoυ. Kαi Lδοσ παλtη ηιo μαq 'Eκκληatαδιοι μ(αν εLo€τι

φoQa μαq καλεi νd δηγηΘoδμε ψt αyαλλtαoη τ6 Mυατηqιον τηe

θοqτξe τηζ τoδ Xqlιoτοδ Γεννηαειυq, δια τοδ δπoioυ, η νoητη

μεσoτoιχiα τοδ φQαγμoυ bγεt διαqqαγεΤ, ψt αλλα λ6ytοι η διαqqαγη

τoδ ακτloτoυ απ6 το κτ'ιατ6 δu1 roν ακτ[ατoυ Τ[oυ καt Λ6γου τοδ

Θεoυ. Δι6τι '\ dπαqαΛλακτη εLκ6να τoδ Θεoδ Πατq6ζ, δ χαQακτξqαg

τξG αLα;νι6τητ6g Tου, {λαpε ανθqιυπινη φιioη απ6 φιλανθqc'oπiαyια'
τη ocυτηqiα τοδ ανΘqιυπiνου γ€νουg. Σ' αυ'ι6ν ποι} γεννηΘηκε απ6

παqθ€νον να βοηαouμ ε' να ψαq Lλεηαει. Για' 16 λ6γο α]δτ6 καL 6

Aπ6oτoλοq τα-lν θθναlν Παδλoq αναφ€qει δτι μ6 πoλλ6q iν€qγειεq κα[

μ€ πoλλοιiq τqlοπoυq δ Θε6q παλαι6rεqα θλαληαε oτoιig πατ€qεg μ€

τοιiq πqoφξτε g καL',τLg τελευτατ'eq ημ€q εζ νLaζ εiπε δια τoδ ]Γ[oυ Toυ

πoi €θεoε κληqoν6μo τc,lν πhντcυν καi δια τoυ δπoloυ θπoiηαε τofζ
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αLι,sνεζ2.'Eκτoτε, αγαπητoi μoυ, δλ6κξqη η ανθqcυπ6τητα δ€1θηκε

τ6 μηνυμα tξg oιυτξQhg ιιg πανανΘqcυπινη πqlοοδοκ(α δλcυν τδν
λαt lν τηg γηg yια τi αιυτηqlα. Στην δqθ6δoξη Παq&δoοη τ6αo oτην

πατεqικη δoo καL oτην λαογqαφικη γiνεται ψtα αιiνδεoη
εΟλογημdνη. Mια κοινη ποqε[α καt μαqτυq(α πoν
αMηλoπεqιxcυqεTτ αικαLt μι" oυμπληqωνει την &λλη. 'E1oυν, 6ψcuζ,

κοιν6 γνιυqιαμα, κοινη αφετηqiα καi κoιν6 πqoοqιαμ6.

Γtα τ6 λ6γo αilτ6 δ Φroq Aθανααιoζ τον[ζει γtα τα

Χqιατoιiγεννα:

.,o Θε6q δ€ν θγκατ€λειιpε τ6 γ€νog τιυν ανΘqrisπc'lν, τ6 δημιofqγημd
τoυ 6ταν αυτ6 βαδζε ατη φΘοqιi. l\λλo γ6 την πqοαφoqα τoδ δικοδ

τoυ αιυμ ατaζ Lξαφανtoε τ6ν iπεqx6μενo θανατo. Δι6qθrυoε μ€ την

διδαoκαλ[α τoυ την αμ€λεια τιον ανθqrυπcυν καL κατ&φεqε μ6 τη

διiναμη Tου να θπιτελ€oει 6λα τα ανθqιυπινα. oι ανθqlιυπoι

νικημ€νοι απ6 τLζ πql6oκαφεg ηδον€g καt τLq δαιμονικ€q

φαντασιrυoειg καL πλεκτανεg, δ6ν παqαδ€1τηκαν την αληΘεια.

Γ6μιoαν την ιpυxη τoυζ μ€ 1ftιεq διio κακLεg καL αμαqτ[εg, ιbclτ.ε απo

τη oυμπεqφoqα τoυζ να μη θειυqloδνται πλdον λογικοi αλλa
αν6ητoι. Tl Lπqεπε, λdtπ6ν, να κdνει δ Θε6q; Ti &λλο παqα να
ανανεcbclει τ6 1<ατ' εLκ6να, cboτε μ€αιυ αι}τοδ ν& μποq€αoυν νd τ6ν

γνιυqlooυν κα[ παλιol &νΘqιυ ποt; ΚαL πωζ Θα yιν6ταν αυτ6; M6νο ciν

iq16ταν ot βαq δ Σcυηqαg βαq 'Ιηαoυq Xqlιoτ6g. Δι6τι δλoι ο[

&νΘqlcυπoι εΙiαν πληγωθει καt αναoτατrυΘεi ιpυxικα απo τLg

δαιμoνικ εe απατεq καt τη ψαται6τητα τα;ν εLδcυλcυν. Πωg λoιπ6ν Θα

βπειΘαν την ιpυxην κα| τ6 νoδ τιυν αυνανΘqlιυπcdν τoυζ για Θtψατα

πoν oυτε οL iδιoι μποqloσν να δοδν; Αυτ6 ποιj δ€ν pλtπεtκανεLg, πc^lg

Θα τo διδαξει καL o' αλλoνζ; Πoι6ν 1qειαζ6μαστανι λoιπ6ν; EL μη τ6

Λ6γο τoδ Θεου πoυ pλtπεt"η Φ"xη καtτ6 νoδ μαg, πoυ κινε1δλη την

κτiαη καt ψtor,l αilτι',sν ψαq καΘιoτd' γνα-lατ6 τ6ν Πατtqα; Kαi τ6

πλ€oν παqdδοξo εΙναι 6τι δ Λ6γο9 τοl Θεοδ, θνcυ δ[δαξε μ€ πt6

φτc^:γtg λtξεξ, Lπtoκiοιoε τοfg μεγαλουζ σoφιστtq κατdqγηoε τiq

διδαακα λLεg τoυζ, δλoυg τoιiζ τqιiβηδε πQ6g τ6ν €αυτ6 του κα[ γ€μιoε
τLg θκκληα|εζ τoυ. Kαi τ6 πιo θαυμαατ6 ακ6μα εiναt, δτι μ€ την

καΘoδ6 τoυ oαν &νΘqωπoq ατ6ν &δη κατ&qγηoε τα ψεyαλα λ6για

τdlν ooφι^lν yιοι τα εiδcυλα.,,.r, κα[ αυνεγLζεt απευθυν6μενοq cτt

δλουq lαζ, nαλλα yια την θqlευνα τιυν Γqαφα)ν κα[ την αληθινη
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wroη τoυζ γqειαζεται i1ντιμοq pLog, καΘαqη Φυxη καi xqιoτιανικη
αqlετη"3.

Tελικα τL μ€νει στη aoη τηζ πQoσωπικηζ μαζ [ατοq[αg;

Δυατυ1cυg pαζoυγε oυγνα τ6 Θε6 ot πεφααμ6. Αqνοιiμαστε τLq

αωτηqιιυδειζ iν€qγει€q Toυ, την παqloυotοι Tου ατην κτιση l{αL στην

[ατoq[α, καL ανrt ν' απoδε1Θοδμε τLq δωqε€q Toυ, T6ν πειqlαζoυψε,

T6ν παqεqμηνεlioυμε/ Τoυ δiνoυμε πE)oεκτdoειq θεoλογικ€g πof δdν

€xουν θεoλoγικ6 πεqlιεx6μενo, πoιi tπop6oκoυν iγα-liαμ6 καi πλανη

μ€ τ6 να θεολoγουμε ανευ τηζ Θεολoγικξe παqlαδ6αειυq τδν
Πατ€qcυν τξs 'Eκκληαiαq θπειδη γνcυq[ζουμε μιd oτειqα θεoλογ[α

χωQιζ βkuψc- καL oγoΓcη θ.'Φ καt δ€ν διδαακ6μαστε απ6 την

παqαδoαη πoυ tγει ψLα Θαυψαoιοι oιiνδεoη μ€ τ4ν πLoτη καL τ6

βLr'lψα.
'Η θμφανιoΘειαα πανδημ(α €φεqε τοf q ανθqιυπουg τηζ

'Eκκληotαq αντιμ€τcυπoυζ μ€ "η θεoλoγ[α. Bλ€πετε, ε11αμε

αναπαυθεΙ α€ θεoλoγi. εq καL βκΙ:γατα, πoν rtντεξαν oτ6 1q6νo Ξπειδη

oL ctνθqlrυποι β[α;ναν πεqlιoα6tε(,o 1qlιατιανικ& τα Xqιατoιiγεννα.
Διαπιατcbνεται βιcυματικη πτc^lγεiα, ψt αποτ€λεσμα να δiνει τ6

δικα[ιυμ α cτt &δαειq ανΘQιiπoυg να θεολoγονν καrα τ6 δoκοδν καLνα
παqααιiqουν πξθοg ανΘqlιυπrυν oτ6 Θανατo μ€ 6oα ακατ€qlγαoτα

Lδεoλογη ν'ατα γqαφoυν κα[ διδ&σKoυν ακ6ψα καL καποιοι κληqικol
καi γ€qoντεζ τα 6πo7α π6qcυ απtγoυν τηζ πQαγματικ6τητοq. Νd,
λotπ6ν, ποι} frqθε η ατryψi uo iπιoτqdιpoυμε oτ6 φυoικ6 1cοqο τξs
'Eκκληoiαq.

Aν6φεqα δτι δ Θε69 τξG 'Eκκλη oiοιg βq[ακεται o€ πεφααμ6. Kαi
δ€ν θννoc^l τoυζ πειQασμoιiq τoδ XqιατoΟ ατ6 Σαqlαντ&qlιo δQoζ, d^λd

τoυζ πειqααμoυg iδα-, στη Υη,τηζ καθημεqιν6τηταq, lταντoυ, τηζ

φΘoqαg, τουν ανθqο.lπcυν πoυ φοβοδνtαι να μη καταQQευoει τo

δπoκqlιτικ6 tν|οτε Lδεολ6γημα, τουq . 'F'ξαλλoυ, τL να τ6 κdνειζ τ6

βklψα δταν πqloτdoogτqt Εναζ iδεολογικ6q Θε6g ofμφrυνα μd τα

μ6τqα τoδ καθεν6q ψαζ;' Aυτην την εLδιυλoλατq[α δ€ν κατεπατηoε 6

Θε6q μd την θνανθqrυryηΦ Toυ;

Kα[ δυατυxcυg θξακολουΘoδμε να pαζoυγε τ6ν Θε6 cτt

πειQασμ6. o Θε6q Θα ψαq αιioεi μtoα oτ6ν να6 tπειδη αqνoιiμαατε

3 AΘaπΑΣto: Θεoλ. {zo35} μ.Χ.4 Αλεξανδρινδg De,incarnationeverbi {zo3s.ooz} Theol. C. Kannengiesser, Sur

Ι,iπcαrnαtion duυerbeLSοurces chrλtiennes ι99. Paris: fditions du Cerf, rgzg]: zs8-468.
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τη ψαoκα, δ Θε6ζ Θα ψαq φυλαξεt απ6 τ6ν L6, π[νoυμε αyιαoγo καt
ΘA Ι.rαg πQ}oστατεfoει δ Θε6q, αqνοf μαατε την iπιατημη δe
iφειiqημα σατανκ6 καLληoμονουμε τη Σoφtοι Σεφαx τ6 ptβλLoυ τoδ

καν6νo9 τξe Παλ αιαζ ΔιαΘηκηe, "Tiμα iατgδν πQδg τ&g xgεiαg
αΦτoυ τtψαlq α:bτoo, καΙ γαq αι)τδν Eκτιαε Kιiqιοg. Παgλ γλq
"}Γιpiατoυ θoτLν iαoιq, καi παg d' βαoιλ€ιυg ληι|,tεται δ6μα. Kιigιοg
€κτιoεν €κ Υξg φαqψακα, καΙ &'ηq φq6νιμog ori πgoαo1Θιεi
α:bτoiqa. Απ6 τ6ν "Τιpιoτον Θε6ν πqo6qlχεταL η θεqαπεiα, πoυ δ[δει δ

Lατq6q, δ δπoιoq καL απo τoιiζ βααιλειg ακ6μη Θα λαβη δcυqα δια την

Lατqικην τoυ iπιατημην. 'o Kιiqιοg δqιoε να φυτqlιυνoυν

φαQμαKευτικd' β6rανα απ6 τξν yqν, δ δ€ φq6νLμoζ ανθqωπog δdν τα

αποoτq€φεται. ΚαL παq6λ' αtrα iμμ€νoυμε oτην δoτεql|α Vαζ
αποqqiπτoνταζ τ6 θαυμαατ6 δcυqo τοΟ Θεoδ oτ6ν ανθqιυπο τη
θεqlαπεlα δια τοδ i^ατqοδ καi λtγε καi παqααιiqουμε &νθqιbπoυg πoν

δ6ν γνιυq[ζουν, ιiπονο6ν ταg 6τtοi θμβολιααμ€νο t Θα φυyουν δd λryo

xq6νια απa τη ζc^ηκαi αλλα πoλλα παqlανοiκ α φ}νηναφηγατα. Aλλoι
παλt pλtπoυν τη μ&ακα clq βλααφημ(οι κατα του Aγioυ Πνειiματoζ,
θνδ την '(δια στιγμη πoυ δμoλoγοδν κατι τ€τoιo, αγνooδν πιΙ:q

βλααφημια καrα τoΟ ξγioυ Πνειiματog εiναι η αμετανοηo'ια', να

πqoφυλαξoυν δηλαδη τ6ν iαυτ6 τoυg καL 16ν oυνdνΘqωπo τoυq πoι1

εiναι α1ειqoπolητoι ναo[ τoδ Θεοδ. Αqαγε, οκ€φτηκαν πoτt' πcbq

παλαι6τεqlα ακ6μα καL Φμ'Q' &νθqlcυπoι ανooοκαταoταλμ€νοι

φοqοδoαν Κα\φοqlουν ψαoκεg; T6τε yιοιτLδ€ν αντιδqoυoαν;

Π6oοι lεqεΙq Eφυγαν απ6 Φ ζcuη; Π6oοι γ6qoντεq; Πooεg

γεq6ντιααεζ; Π6αoι ν€oι &νΘqcυπoι; Θd πεt καπoιog πcΙsg Eται ηΘελε δ

Θε6g. Tον[ζουμε, δμrζ, δτι τ6 θ€λημα τοδ Θεου δ€ν ε1ναι

ανακ6λουΘo τξe ανθqιbπινξc iλευθεqiαq. o Xqιατ6q εiναι ζιυη δ€ν

εiναι θ&νατοq

oι lεqεiq πoυ παqoτqriνoυν καΘε ηλικiαg ανΘqcυπουq να

βγdλουν τη ψαoκα ψtoα oτ6ν- να6, αμαqτανoυν olκτqα. Αλλoι
κηqΟττoυν πrυq δ€ν κoλλαe γ€oα ατ6ν να6. Aπ6 πoτε τo ζητημα τηe

ψαoκαq ψtoα ατ6ν να6 απtκτηoε μεταφυoικ€q δι'α'oταoεtζ; Aλλο

εiναι τ6 πq6o ωπo καi αλλo τ6 πQoσωπ εΤo. 'TπαQχει ψια βαΘιiτεqη
Θεoλoγiα πεq[ του πqo otbπaυ, η 6πo'ιοι Loτιhζεrαι ατην r5παqδη τoυ

Θεoυ δq εLκ6ν α καL εΙναι βαθι}τεqξg δντολoγικηζ oημααlαg απ' 6τt
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ψtα" Lπtφαιlεl,οtι<η γαoκα- Aκ6μα κα'L τ6 θμβ6λιο Lγεtκαταoτη 6"ηψo
bεoλoγ,κ6.'Eνω "o 

εμρο,ιιo αποτελεiκατεξοxην 6"ηvo i.ατqικ6 καt6

πwτoq πql€πει μ€ τ6ν iατq6 τoυ νd αυζητηαεt, tγεt μετατQαπη oε

μειζoν θεολoγικ6 ζητημα μ€ πνευματικ€q πqoεκτdσεLζ' λtq καt 6

Θε6q εΙναι πι6νι τoΟ καθεν6q βαq yια να θνεqγηαει δπoτε τ6ν

πqοαταξoυμε απoqqlπτoνταζ τ6 απλ6 καL παqlαδoαtακ6, "δ,τι δ

ανθqcυπoζ μπoQετνd κανει,δ€ν 1qειαζεταιδ Θε6q να Lπtγβει', θκτ6q

κι αν δ Θε6g ατ€λνει ατ6ν Καιαδα τοιiq iατqοfq καi αυνεπωq τ6 θQγo

τoυζ εiναι καταστQ επτtκ6 κοιτα τ6 Lδεολ6γημd τουζ'

.oλoι αilτot πoυ θ1ουν Lδεολογικoπoηoει τ6ν Θε6, Exoυν

τQαυματ[oει τ6 Θαυμα τξG αcυτηqiαq καLτηeανθqrυπιντ|G iλευθεq[αq'

T6 τqαΟ ψαναε1ααι θεολογικd &ν€qαστoζ εiναι θξiαoυ θπικiνδυνo μ€

"ην 
α,rευΘυν6τητ α να πoδηγετ ε7q τLζ ζciis τδν &λλcυν. Στ6 διαδ[κτυo

δπαq1ει μiα Θαυμ αoιοιδμΛiα δν6g αoβαqoo θεoλ6γoν καiαπoυδαloυ

καΘηγητoυ θεoλoγiαg του 1τ. Nικoλαoυ Λoυδοβiκoυ μ6 τlτλo ('Η

μεταφυσικοπο[ηoη τοδ θμβολioυ εiναι μια μoaφη κοινrυνικηg

παqlανoιαqr.

M€τ6ν1q6νονα-μετqlαειαντLστQoφαyιαταXqιoτoιiγεννα/
πaλλtg χcυQεq τηζ ευqcilπηε Θa ιiποxqεrυΘουν να πεqdαουν τtq

η μ€q. g αis r t'q χοJQ ιζ €oqlταατ ικη ατ μ6σφα ιQα'

Σxεδ6ν διio xq6νια μετ& Φ' tμφ&νιoη rηe πανδημioq, πaυ tγει

oτοι1loεL τη" ζclη παyκooψLωg ot πανc,l απ6 5,1 θκατομμsQ-

ανθqci-lπoυq καi 1ταQα τd lockdo\Λ/ns (Λoκντdoυνq) πoυ ot δqιαμ€νεq

χδQεq ι)πξqδαν παE)ατεταμ€να καL αiloηaΦ rα νtα κqοιioματα τοΟ

κoqονoiοΟ γνιυqiζoυν διαqκξ &νoδο'

Σr1μφιυν α ψtτ6ν Πhγκ6σμιo oqγανιoμ61Γγεi αζ,6 αqιΘμ6q τδν

θαν&τcυν απ6 :κοqoνoι6 ατην Eυqci:πη αriξηΘηκε τLζ τελευτα1εζ

ημ€qrg κατα 10"/o, γεγoν6q πori δποδηλωνει δτι η Γηqαια "Ηπειqloq

βqioκεταικαi παλtoτo Lvkεντqο τξG πανδημiαq'

Aγαπητα μoυ παιδι'α. Αν δ€ν γτυτcηooυν o[ καψπανεζ"' 6πc^lζ

πQoφητLκ d voq παqdθ€τει ατ6 τqαγoιiδt του δ Miκηe ΘεοδrυqαKτιζ,

"ηe 
,λεrθεqiαq vαζ:ξ πανδη γ{οι, τqtγει παντoΟ, τq6xεικαL ατη xcυqα

μαζ. Eiναι καιql6q, νoψLζc,l,'id onrφτoυμε' T[ δ6ν πξγε καλα; Γιατ[

Κατ' ουα(αν απtτυγαν τιi μ€1eα; Πoι6ζ φταLεl"; Γιατ[ δ κoqcυνoΙοq

Lξαπλι]ονε'ΓαL'' 
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'Η λυπηqη αυτη πQαγματικ6τητα Ψαq αναyκαζει' πλtoν'

αγατητo[ Xqlιoτιαν oL, να δoΟμε, δαο μαg εiναι δυνατ6ν, ψiοι αλΜ
διαoταoη τηe πανδημ(αq, καt να βqoδμε &πdlτηοη ατ6 θqri;τημα:

'Exει η παyκ6σμιoζ αυτη λoιμcυδηq ν6αo9 σχεση μ€ Φ ζcuη vαs, 6πcιq

τη Cουu ε, r,.lζ &νθqlcυπoι κα[ εLκ6νεg Θεου; 'Eγεt, δηλαδη, πνευματικη

αναφoqα oτ6ν Θε6, oγtoηδπακοξG κα[ oυντ αξεrιs μ6 τiq πqoτqoπ€q

τd-lν Lατqcυν, μ€ την πνευματικo-εκκληαιαoτικη κα[ την θεοπqεπξ

oτhoη Vαζ; Πιυq πoqlευ6μ αστε ιiq &νΘqcυποι καL δqθ6δοδοι

Xqlιoτιανοi; Δυoτυχζοζ, ξ απoαταoiοt του αημεqινoυ ανΘqrυπoυ απ6

τ6ν Θε6 εΙναι αναγφLβολη καi δεδομ€νη. Tεiνει να γiνεt κoLνωνικη

Lδεoλογiα! Aυτ6 εΙναι φανεq6 καt αilταπ6δεικτο' T6 βλ€πoυμε δλoι

καL τ6 αLαΘαν6μαστε ατην καθημεqινη e'rυn μαζ' Δ€ν xqειοιζoνταt

αλλεs απabεLξειg. 'Η &Qrηoη τoυ Θεoδ εΙναι πλε6ν φανεqη, δημ6αια'

τq€1ει ατoιiq δq6μoυg. T6 φαιν6μενο εiναι παyκ6oψο'

oδqΘ6δoξοgκαiαυνειδητ69xqιατιαν6goτηνπατqiδαvαζ,
ατoι1οfμενoζ ατην πqογονικη του π[oτξ, ατ6ν πνευματικ6 πατεQκ6

καt παqαδοαιακ6 1qlιατιανικ6 πολιτιαμ6, oτLζ παqlαδ6αειq τoυ/ τα

ηθη, ατην εiotβειατου, τ6ν φ6Po καi τ6ν αεβααμ6 τoυ ατ6 Θε6 λ6γει:

Aπειqοqξδικαιoα$νητσυΘεoδ,&πειqlοκαLτ6tλε6sToυ.

Tα φετινd Χqιoτoδγεννα αqytνoυν αφετηq(α καi πqοαδοκιαγtα

μετανοια'' αγrαoψ6 καL tsπαKoη. 'Eπιατqloφη orα δq- ψαζ, καΘtναg

oτη ακο πια rnν κα'i ro Eqγo του. Kανεiq δ6ν πεqlιoειiει' Kανεiq δ€ν

πqtπεινα1αθει.KαiδτανΘd'ξανακτνπηαουνo[καμπανεg,να
κτυπηαoυν χαQμ6αυνα. Nα κτυπησoυν ιια rη χαQ& τξg θλευΘεq[αq

καL "ηa εLqηνηs, ν6ημα κοιL πεqlιε16μενo τηζ θoqτξe τιυν

Xqιoτoγθννcυν.
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