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Tό Xριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς ῾Iερᾶς Mητροπόλεως

᾽Aγαπητά µου παιδιά,
Σέ µία κοινωνία ὅπου αἰσθανόµαστε συνεχῶς προδοµένοι ἀπό τήν ἀσυνέπεια τῶν λόγων καί τήν ἀναποτελεσµατικότητα τῶν πράξεων,
Σέ µία κοινωνία ὅπου ἡ ἀσάφεια, ἡ σύγχυση, ἡ σιωπηρή ἀλλά ἔµπρακτη
ἀλλοίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ὁ ἐξωστρακισµός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τείνουν νά γίνουν πραγµατικότητα,
Σέ µία κοινωνία ὅπου ἡ ἀλήθεια ἀντικαθίσταται ἀπό τό ψεῦδος καί τήν
ὑποκρισία καί ἡ δικαιοσύνη ἀπό τήν ἰδιοτέλεια καί τήν µονοµέρεια,
Σέ µία κοινωνία ὅπου καί οἱ θεσµοί ἀµφισβητοῦνται καί φθίνουν καί τά χαρίσµατα ἰδιωτικοποιοῦνται πρός ἴδιον ὄφελος,
῾H ᾽Oρθόδοξη ᾽Eκκλησία τολµᾶ νά ἑορτάσει καί πάλιν τήν ᾽Eνανθρώπηση
τοῦ Θεοῦ. Tολµᾶ νά λειτουργήσει τό µυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ τόν
θετικό δηλαδή τρόπο, µέ τόν ὁποῖον ὁ Θεός ἀνταποκρίθηκε στήν ἀνθρωπότητα γιά νά µᾶς ὑπενθυµίσει καί πάλι ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος Aὐτός πού µᾶς
ἀγάπησε ἀληθινά καί ἔδωσε τήν εὐκαιρία καί τήν ἐλπίδα νά γίνουµε καί
ἐµεῖς κατά χάριν καί δωρεάν Θεοί.
῾O Xριστός «µᾶς ἀγάπησε πρῶτος, ἐµᾶς πού ὑπήρξαµε καί εἴµαστε ἐχθροί
καί πολέµιοί Tου» (ἱερός Φώτιος), ἀνοίγοντας τήν καρδιά Tου.
῾O Xριστός µᾶς ἔδωσε ἔµπρακτα νά καταλάβουµε τήν ὑπερβολική ἀγάπη
Tου, προσφέροντας τή ζωή Tου στόν ἄνθρωπο.
῾O Xριστός µᾶς προκάλεσε νά κατανοήσουµε τό χρέος µας ἀπέναντί Tου δίνοντας ἐλπίδα γιά µία καλύτερη καί οὐσιαστικότερη ἀνθρώπινη κοινωνία.
῾O Xριστός µᾶς ὁδηγεῖ νά ὑπερβοῦµε τή µονοµέρεια καί τήν ἀπολυτοποίηση, νά ἀντιπαραχθοῦµε στή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας καί νά ἀντισταθοῦµε σέ κάθε τι, πού κάνει τή ζωή µας µικρή καί στενόκαρδη.
Γι’ αὐτό καί ἐµεῖς συνεχίζουµε νά ψάλλουµε, «∆όξRα ἐν ῾Yψίστοις ΘεSῶ καί
ἐπί γῆς εἰρήνUη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
XPONIA ΠOΛΛA
KAΛH XPONIA KAI EYΛOΓHMENH

Mετά πατρικῶν εὐχῶν ἐν XριστSῶ σαρκωθέντι

+ O MEΣΣHNIAΣ X P Y Σ O Σ T O M O Σ
™ËÌÂ›ˆÛÈ˜: N¿ ‰È·‚·ÛıÂÖ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó àÓ¿ÁÓˆÛË ÙÔÜ ^IÂÚÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘.

