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Μητροπολίτης τ#ς $γιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τ4 πληρώµατι τ#ς 7κκλησίας χάριν, ε9ρήνην καί :λεος
παρά το; <ν Βηθλεέµ τεχθέντος Σωτ#ρος Χριστο;

γαπητοί µου δελφοί καί τέκνα ν Κυρί

γαπητά,

Γέννηση το Κυρίου µας, πού ορτάζουµε σήµερα, ε#ναι τό πιό σηµαντικό γεγονός στήν

νθρώπινη )στορία. Ε#ναι ,να φωτεινό µετέωρο πού φωτίζει τήν πρό καί

τήν µετά Χριστόν ποχή. 0διαιτέρως 1µως γιά µ2ς πού πιστεύουµε στόν Θεάνθρωπο
0ησο , καί πού ποτελο µε µέλη τ4ς 5κκλησίας Του, 7 5νανθρώπησή Του ποτελε8
τήν παρχή τ4ς σωτηρίας το γένους µας. 9 Υ)ός καί Λόγος το Θεο γίνεται υ)<ς
το

νθρώπου, γιά νά γίνουµε µε8ς ο) =νθρωποι κατά χάριν παιδιά το Θεο .
Γι’ α?τό τά Χριστούγεννα δέν ε#ναι µόνο ε?καιρία ο@κογενειακ4ς ζεστασι2ς καί

κδηλώσεων γάπης, λλά 7µέρα πνευµατικ4ς πανηγύρεως. Συνηγµένοι στούς Bρθόδοξους ναούς µας,

πό νωρίς τό πρωί, λατρεύουµε τόν 5νανθρωπήσαντα Κύριο.

Προσκυνο µε τό θα µα. Κοινωνο µε τήν χαρά τ4ς λυτρώσεως. Βιώνουµε τήν λπίδα
τ4ς ν ΧριστF ζω4ς, πού µ2ς νυψώνει πό τήν ψεύτικη ζωή τ4ς Hµαρτίας καί τήν
φόρητη πλήξη τ4ς καθηµεριν4ς συµβατικότητος.
Χριστούγεννα γιά µ2ς τούς Bρθοδόξους ε#ναι τό νερµήνευτο θα µα τ4ς Ο@κονοµίας το

Θεο , 7 κπλήρωση το

«Πρωτευαγγελίου», τ4ς λπιδοφόρου δηλαδή

Mποσχέσεως το Θεο πρός τούς νθρώπους γιά τήν Nλευση το Σωτ4ρος, πού Oλθε
γιά νά µ2ς σώσει καί νά µ2ς παλλάξει πό τήν φθορά. Νά µ2ς λυτρώσει πό τήν
Hµαρτία καί νά µ2ς χαρίσει τήν υ)οθεσία τ4ς χάριτος.
Γιά τίς συνθ4κες κάτω πό τίς Qπο8ες γεννήθηκε Q 0ησο ς Χριστός µαρτυρο ν τά
Rερά Ε?αγγέλια καί 1λα κε8να τά γεγονότα πού ορτάζει 7 5κκλησία Sχι µόνο
)στορικά, λλά καί µυσταγωγικά.
Τά γεγονότα δηλαδή τ4ς Θείας Γεννήσεως καθώς καί 1λα τά γεγονότα τ4ς Πίστεως, δέν ε#ναι µόνο γεγονότα )στορικ4ς µνήµης, λλά καί ζωή τ4ς 5κκλησίας. Χρόνος

τηλ. +30 28410 32320, fax : +30 28410 31344
www.impeh.gr
info@impeh.gr

δέν Mπάρχει στήν Θεία Λατρεία, οUτε παρελθόν, οUτε µέλλον,

λλά ,να α@ώνιο

παρόν µέσα στό Qπο8ο 7 5κκλησία ζε8 τά γεγονότα καί ναστρέφεται µέ τά πρόσωπα, τά Qπο8α ορτάζει. «Σήµερον γενν ται κ Παρθένου…». «

Παρθένος σήµερον

τόν "περούσιον τίκτει…».
5κκλησία µόνο πρόσωπα καί γεγονότα ορτάζει. Καί τό πρόσωπο καί τό γεγονός πού ορτάζουµε σήµερα ε#ναι Q 0ησο ς Χριστός καί 7 « ν χρόν&» Θεία Γέννησή
Του, 7 Qποία µ2ς χαρίζει τήν λπίδα τ4ς α@ωνίου ζω4ς καί µ2ς δίδει νόηµα καί σκοπό
στήν πίγεια πορεία µας.
5κε8νο πού ζητάει πό µ2ς ε#ναι νά µετατρέψουµε τήν καρδιά µας, διά το Μυστηρίου τ4ς Θείας Ε?χαριστίας, σέ φάτνη. Νά µήν Το γυρίσουµε τά νWτα. Νά µήν
Το κλείσουµε τήν πόρτα, 1πως Nπραξαν ο) κάτοικοι τ4ς Βηθλεέµ, πού σέ Qλόκληρη
τήν πόλη τους δέν βρέθηκε οUτε ,να σπίτι γιά νά φιλοξενήσει τό Θε8ον Βρέφος.
Ο) =νθρωποι τ4ς ποχ4ς το Χριστο στάθηκαν φιλόξενοι πέναντί Του. Κλειστές ο) καρδιές, κλειστές καί ο) πόρτες τWν σπιτιWν τους. Τό τραγικό α?τό περιστατικό, δυστυχWς, παναλαµβάνεται καί σήµερα.
ΕXκοσι α@Wνες µετά τήν Γέννηση το Χριστο , µετά πό δύο Qλόκληρες χιλιετίες
χριστιανικο πολιτισµο δυστυχWς καί σήµερα πολλοί ρνούµαστε νά φιλοξενήσουµε τόν Χριστό. ∆έν πιθυµο µε τήν παρουσία Του. Περιφρονο µε τό Ε?αγγέλιό Του.
πορρίπτουµε τήν 5κκλησία Του, γιατί µ2ς βολεύει ,νας « νθρωποποιηµένος» θεός.
ρνούµαστε µία θέση το

Χριστο

στήν Ε?ρώπη το

αUριο κι =ς σφράγισε Q

Χριστός καί 7 5κκλησία Του νεξίτηλα τήν )στορία της, τόν πολιτισµό της, τήν ζωή
τWν λαWν της.
Θέλουµε δυστυχWς κι δW στήν Πατρίδα µας, µία Πολιτεία

ποχριστιανισµένη,

=θρησκη, ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΗ 1πως λένε. Κι \ς τήν λευθέρωσαν ο) πρόγονοί µας
γωνιζόµενοι «πρ'τον (πέρ Πίστεως καί *στερον (πέρ Πατρίδος». Κι πιδιώκουµε
νά διαµορφώσουµε µία Παιδεία

πό τήν Qποία θά

πουσιάζει Q Χριστός καί ,να

Σχολε8ο 1που δέν θά Nχουν θέση 7 5κκλησία καί ο) λειτουργοί της.
Στό Sνοµα τWν

νθρωπίνων ∆ικαιωµάτων – κατά τήν

παίτηση Qρισµένων- ο)

πολλοί θά πρέπει νά γίνουµε καί πάλι κρυπτοχριστιανοί, γιά νά µήν νοχλο νται ο)
λάχιστοι. Στό Sνοµα τ4ς προόδου καί το

κσυγχρονισµο , ζητο µε τήν περιθωριο-

ποίηση τ4ς 5κκλησίας το Χριστο . Τήν ποκοπή της πό τήν δηµόσια κοινωνική
ζωή. Κι =ς διεδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στήν πολυκύµαντη )στορία το ^θνους.
Κι =ς περιλαµβάνει στούς κόλπους της _ς µέλη τήν συντριπτική πλειονότητα α?το

2

το λαο . Κι =ς περιβάλλει µέ στοργή 1λους τούς νδεε8ς καί τούς πάσχοντες καί
τούς νεόπτωχους δελφούς τ4ς ο@κονοµικ4ς κρίσεως.
aορτάζουµε Χριστούγεννα! Φωτίζουµε τούς δρόµους καί τίς πλατε8ες. Στολίζουµε
τά σπίτια µας. ∆ιασκεδάζουµε κοσµικά πειδή γεννήθηκε Q Χριστός, τόν 9πο8ο
1µως, 1πως δηλώνουµε µέ τίς πράξεις µας καί τά πιστεύω µας, δέν Τόν πιθυµο µε καί κυρίως δέν Τόν ναγνωρίζουµε _ς Θεό, _ς Λυτρωτή καί Σωτήρα µας.
γαπητοί µου δελφοί,
dς χριστιανοί βαπτισµένοι στό Sνοµα τ4ς eγίας Τριάδος, _ς µέλη τ4ς 5κκλησίας,
καλούµαστε νά προσφέρουµε κατάλυµα στόν Χριστό. Νά τόν φιλοξενήσουµε. Νά
νοίξουµε τίς καρδιές µας καί νά τόν νθρονίσουµε µέσα µας. Νά τόν προσκυνήσουµε _ς Θεό καί Λυτρωτή καί Σωτήρα µας. Νά το διατρανώσουµε τήν ε?γνωµοσύνη
µας, γιατί γιά µ2ς Nγινε =νθρωπος, γιά νά γίνουµε µε8ς κατά χάριν θεοί. Α?τό ε#ναι
τό ληθινό νόηµα τWν Χριστουγέννων, καg µακάρι νh τ< βιώσουµε 1λοι µας φωτισµένοι π< τ< φWς τ4ς Θείας 5πιφανείας.
Ε?λογηµiνα Χριστοjγεννα!
∆ιkπυρος πρlς Χριστlν Τεχθiντα ε?χiτης πkντων MµWν.
9 Μητροπολmτης
†9 Πiτρας καm Χερρονoσου Γερkσιµος
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