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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἀγαπητοί μου,
Χριστός γεννᾶται! Ὁ Θεός σαρκώνεται, γίνεται ἄνθρωπος. Ἡ Βηθλεέμ
ὑποδέχεται τόν Ἥλιο τῆς ∆ικαιοσύνης. Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός εἶναι ὁ Μονογενής
Υἱός τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου. Ἡ Παρθένος Μαρία Τόν ἔτεκε, μέ τρόπο
ὑπερφυσικό, ἀνερμήνευτο. Καί ὅπως ἀληθινή εἶναι ἡ οὐράνια, ἡ ἀΐδια Γέννησή Του,
ἔτσι ἀδιάψευστη εἶναι καί ἡ ἐπίγεια.
Τό θαῦμα τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «ὑπέρ
λόγον καί ἔννοιαν». Σ’ αὐτό συνοψίζεται ὅλη ἡ Θεία Οἰκονομία. Ὁ Χριστός, μέ τήν
Γέννησή Του, «εἰς Οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν» ἀνακεφαλαιώνει τά
πάντα καί γίνεται ὁ Κύριος τῆς ζωῆς μας, τῆς ἱστορίας καί τῶν ἐσχάτων.
Χριστός ἐτέχθη! Ἡ Ἰουδαία τόν ἐγέννησε, ἡ Οἰκουμένη τόν ὑποδέχθηκε. Ἡ Συναγωγή τόν ἐθήλασε, ἡ Ἐκκλησία τόν παρέλαβε. Ἦλθε στή γῆ, γιά νά ἀνεβεῖ ὁ
ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Ἔλαβε τό σῶμα μας, γιά νά μᾶς ἐνδύσει μέ τήν εὐπρέπεια
τῆς θείας δόξης. Ἀνεξιχνίαστη, ἀνυπέρβλητη ἡ ἀγάπη Του. «Ὤ! Πτωχεία Θεοῦ,
πλούτου πηγή». «Ἰησοῦ μου, μέσα στήν φάτνη κείτεσαι καί τήν οἰκουμένη σαλεύεις.
Μέσα σέ σπάργανα τυλίγεσαι καί διασπᾶς τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας».
Χριστούγεννα σήμερα! Χρόνοι καί καιροί πού δεσπόζει στήν Οἰκουμένη μία
ἄλλη οἰκονομία, οἰκονομία κρίσεως, πού σχίζει στά δύο τήν ψυχή μας καί τήν ὑπόσταση τοῦ Ἔθνους μας. Τά θέλγητρα τῆς εὐδαιμονιστικῆς ἐποχῆς μᾶς δελέασαν. Πι-
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στέψαμε στό εἴδωλο τῆς ἀπατηλῆς χρηματιστηριακῆς οἰκονομίας. Ἀπαξιώσαμε τόν
τίμιο μόχθο, τήν ἐργασία, μέ τραγική συνέπεια νά κοινωνικοποιηθεῖ ἡ διαφθορά.
∆έν ὑπάρχουν διέξοδα, ἄνευ Θεοῦ, σ’ αὐτήν τήν κρίση. Μήν ἀπατᾶσθε. Εἶναι ἀνάγκη ἡ Οἰκουμένη νά ἐπιγραφεῖ ὀνόματι Θεότητος, νά ἐκκλησιάσει τά προβλήματά
της. Νά ἔλθει στό φῶς ἡ Σύμβαση τῆς Θείας Οἰκονομίας, Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Νά
συνδέσουμε τήν οἰκονομία τοῦ κόσμου μέ τή Θεία Οἰκονομία. Στήν Θεία Οἰκονομία
τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ Σύμβαση εἶναι αἰώνια, δέν
ὑπάρχουν κερδοσκόποι, ἀλλά χάρις, σωτηρία καί πλοῦτος αἰώνιος.
Ἀγαπητοί μου,
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ μεγαλύτερη πρόκληση ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό
τίς ποικίλες ἐξαρτήσεις, δεσμεύσεις καί κρίσεις. Μέ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τήν
ἐλευθερία μας, ὁ Θεός περιμένει τήν συγκατάθεσή μας στήν θεϊκή προσφορά. Ἡ
χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ λύτρωση, ἡ ζωή εἶναι τά δῶρα Του. Ἄν εἰσέλθουμε στήν αἰώνια
ὥρα τοῦ Θεοῦ, στόν λειτουργικό χρόνο τῆς ζωντανῆς παρουσίας Του, θά ζήσουμε
τήν θεοκοινωνία τῆς παρουσίας Του στήν ζωή μας.
Σήμερον Χριστός γεννᾶται! Στό θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ διέλαμψε ὁ
τῆς Θεότητος πλοῦτος. Ἄς ἀνανεώνουμε, διά τῆς Ἐκκλησίας Του, τήν ἀγαπητική
σχέση τῆς κοινωνίας μαζί Του. Ἄς γίνουμε προσκυνητές τοῦ Βηθλεεμικοῦ Μυστηρίου. Ὁ Σαρκωθείς Θεός εἶναι μαζί μας. Ὑπάρχει ἐλπίδα ὑπέρβασης τῶν ἀνιαρῶν, τῶν
κρίσεων τῆς ζωῆς μας καί σωτηρίας τοῦ κόσμου.
Χριστός ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη!

+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
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