
 

 



 - 938 -











Ποόπ
Τόμ Ἱεοόμ Κλῆοξμ καί ςόμ εὐρεβῆ λαόμ
Τῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεχπ
Ἀγαπηςξί ἐμ Χοιρςῶ Ἀδελτξί καί Παςέοεπ,
«ὅςε ἦλθε ςὸ πλήοχμα ςξῦ υοόμξσ ἐναπέρςειλε ὁ Θεὸπ
ςὸμ Υἱὸμ αὐςξῦ γεμόμεμξμ ἐκ γσμαικόπ…» (Γαλ. 4,4)
Αὐςὰ ςὰ θεόπμεσρςα λόγια, ἀκξύραμε πάλι, ἀγαπηςξὶ ἀδελτξί, ρςὸμ Ἀπόρςξλξ ςῆπ Θείαπ
Λειςξσογίαπ ςῆπ ρημεοιμῆπ μεγάληπ ἑξοςῆπ ςῶμ Χοιρςξσγέμμχμ. Τὰ λόγια αὐςὰ ἀπὸ ςὴμ ποὸπ
Γαλάςαπ Ἐπιρςξλὴ ςξῦ Ἀπξρςόλξσ Παύλξσ ἀπξςελξῦμ ςὸ ἐπίρημξ ρυόλιξ ςῆπ Ἐκκληρίαπ,
καλύςεοά ςξσ Ἁγίξσ Πμεύμαςξπ, γιὰ ςὴμ Ἐμαμθοώπιρη ςξῦ Κσοίξσ μαπ. Γι’αὐςό ἀνίζξσμ πξλύ μά
ςά ποξρένχμε.
Πόςε, λξιπόμ, ἦλθε ρςὴ γῆ ὡπ Ἄμθοχπξπ ὁ Υἱὸπ καὶ Λόγξπ ςξῦ Θεξῦ; Ἦλθε ποὶμ δύξ
υιλιάδεπ υοόμια, ὅςαμ εἶυε ἔλθει ὁ καςάλληλξπ καιοόπ. Ὅςαμ ρσμπληοώθηκε ὁ υοόμξπ, ςὸμ ὁπξῖξμ
εἶυε ὁοίρει ἡ Θεία Ποόμξια. Τὸ ρυέδιξ ςξῦ Θεξῦ γιὰ ςὴ ρχςηοία μαπ ἦςαμ μέρα ρςὸ Νξῦ ςξῦ Θεξῦ
μαπ. Ὅςαμ ξἱ ποξπάςξοέπ μαπ, ξἱ ποῶςξι ἄμθοχπξι, ἁμάοςηραμ μέρα ρςὸμ Παοάδειρξ, ἀπὸ
ἐκείμη ςὴ ρςιγμὴ ὁ τιλάμθοχπξπ Θεὸπ ρυεδιάζει ςὴ ρχςηοία μαπ. Ἤδη, ρύμτχμα μὲ ςὴμ Ἁγία
Γοατή μαπ, ἀμαγγέλλει μσρςηοιχδῶπ ςὸ ρυέδιξ ςῆπ ρχςηοίαπ μαπ ρςὸμ πξμηοὸ ὄτι, ὁ ὁπξῖξπ
ποχςαγχμίρςηρε ρςὸ δοᾶμα ςξῦ Παοαδείρξσ: «...καὶ ἔυθοαμ θήρχ, ςξῦ εἶπε, ἀμὰ μέρξμ ρξῦ καὶ
ἀμὰ μέρξμ ςῆπ γσμαικὸπ καὶ ἀμὰ μέρξμ ςξσ ρπέομαςόπ ρξσ καὶ ἀμὰ μέρξμ ςξῦ ρπέομαςξπ αὐςῆπ.
Αὐςόπ ρξσ ςηοήρει κεταλήμ, καὶ ρὺ ςηοήρειπ αὐςξῦ πςέομαμ». (Γέμεριπ 3,15).

Ποάγμαςι μσρςηοιώδη, ποξτηςικὰ λόγια, πξύ ἀκξύρθηκαμ ρςὴμ αὐγὴ ςῆπ ἀμθοώπιμηπ
ἱρςξοίαπ καὶ ςὰ ὁπξῖα ποξέλεγαμ, ποξαμακήοσςςαμ, ςὸ μσρςικὸ ρυέδιξ ςξῦ Θεξῦ γιὰ ςὴ ρχςηοία
μαπ. Πέοαραμ ἀπὸ ςόςε ἑκαςξμςάδεπ, υιλιάδεπ υοόμια. Ἀπὸ ςὴμ ἐνξοία ςῶμ Ποχςξπλάρςχμ μέυοι
ςὴ Γέμμηρη ρςὴ Βηθλεὲμ ςξῦ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ. Αὐνήθηκαμ ξἱ ἄμθοχπξι, καςακσοίεσραμ ςὴ γῆ,
υχοίρθηκαμ ρὲ ἔθμη καὶ λαξύπ, δημιξύογηραμ πξλιςιρμξύπ, αἱμαςξκσλίρθηκαμ μὲ ἄπειοξσπ
πξλέμξσπ, καςαπάςηραμ ςὸ Νόμξ ςξῦ Θεξῦ μὲ μύοιξσπ ςοόπξσπ, ἀπξμακούμθηκαμ ἀπὸ ςὴμ
Ἀλήθειά ςξσ καὶ βοέθηκαμ μόμξι καὶ ἔοημξι μὰ ςοιγσομξῦμ μέρα ρςὸ πσκμὸ ρκξςάδι ςῆπ ἄγμξιαπ
καὶ ςῆπ ἀθείαπ. «Μεςήλλαναμ ςὴμ ἀλήθειαμ ςξῦ Θεξῦ ἐμ ςῷ φεύδει, καὶ ἐρεβάρθηραμ καὶ
ἐλάςοεσραμ ςῆ κςίρει παοὰ ςὸμ κςίραμςα…». Βοέθηκαμ ξἱ δσρςσυεῖπ ἄμθοχπξι μὲ «ἀδόκιμξμ
μξῦμ… πεπληοχμέμξι πάρη ἀδικία» καὶ κακία. ( Ρχμ.1, 25.28.29).
Ἔςρι, ρύμτχμα μὲ ςὸ Λόγξ ςξῦ Θεξῦ, ὁ ἄμθοχπξπ ςὸ εὐγεμέρςεοξ, ςὸ ἀμώςεοξ, ςὸ θεξειδὲπ
καὶ θεόπλαρςξ δημιξύογημα ςξῦ Θεξῦ, ἡ κξοχμίδα ςῆπ Κςίρεχπ, ἔτθαρε μὲ ςὴμ πάοξδξ ςξῦ
υοόμξσ ρὲ ςόρη ςοαγικὴ καὶ ἀνιξθοήμηςη καςάρςαρη. Δὐςσυῶπ ὅμχπ γιὰ ςὸ ἀμθοώπιμξ γέμξπ
ὑπῆουε ςὸ ρυέδιξ ςξῦ Θεξῦ. Ἀπὸ ἐπάμχ ςξσ, καὶ ὅςαμ ἰλιγγιχδῶπ ἀπξμακοσμόςαμ ἀπὸ ςὸ Θεό,
δὲμ ἔτσγε ξὔςε ρςιγμὴ ὁ ἀκξίμηςξπ τθαλμὸπ ςῆπ Θείαπ Ποόμξιαπ. Ἤ γιὰ μὰ ἐκτοαρθξῦμε
καλύςεοα, ἀπὸ ἐπάμχ ἀπὸ ςὸμ ἀπξρςάςη καὶ ἁμαοςχλὸ ἄμθοχπξ, ςὸμ ἄθεξ καὶ διετθαομέμξ, δὲμ
ἔτσγε πξςέ ςὸ ρςξογικὸ βλέμμα ςῆπ θεικῆπ Ἀγάπηπ.
Αὐςὸ ςὸ ρημεῖξ ἀπὸ ςὴμ μσρςικὴ Ἱρςξοία ςῶμ Χοιρςξσγέμμχμ ἂπ κοαςήρχμε ρςὸ πμεῦμα
καὶ ςὴ φσυή μαπ. Ἀκόμη, δηλαδή, καὶ ὅςαμ μὲ ςὶπ ποάνειπ μαπ τεύγξμε μακοσὰ ἀπὸ ςὴμ Ἀγάπη
ςξῦ Θεξῦ καὶ κιμδσμεύξμε μὰ κοημμιρθξῦμε ρςὰ ρκξςειμὰ βάοαθοα ςῆπ ἁμαοςίαπ, ἂπ μὴ ςὸ
νευμᾶμε πξςέ: ἡ Ἀγάπη ςξῦ Θεξῦ δὲμ μᾶπ ἐγκαςαλείπει. Γι’ αὐςὸ καὶ ὅςαμ ἔκοιμε καςάλληλξ ςὸμ
καιοὸ καὶ ςὴμ ἐπξυὴ «ἐναπέρςειλε ὁ Θεὸπ ςὸμ Υἱὸμ αὐςξῦ γεμόμεμξμ ἐκ γσμαικόπ…» γιὰ μὰ μᾶπ
ρώρη καὶ μὰ μᾶπ ἐπαματέοη ρςὴμ ἀγκαλιὰ ςξῦ Θεξῦ, ρςὸ ρπίςι ςὸ Παςοικό, ςὴμ ἁγία Τξσ
Ἐκκληρία.
Ἰδξύ, ἀγαπηςξὶ ἀδελτξὶ καὶ ρσμεξοςαρςέπ, ςί δὲμ ποέπει μὰ νευμᾶμε ρήμεοα πξύ
ἀνιξύμεθα μὰ γιξοςάρξσμε ςὴμ μηςοόπξλι ςῶμ ἑξοςῶμ μαπ, ςὰ ἅγια Χοιρςξύγεμμα. Νὰ μὴ μᾶπ
διατεύγη ςὸ βαρικὸ αὐςὸ μόημα: ὅςι ὁ Θεὸπ παοακξλξσθεῖ καςὰ πόδαπ ςὴ ζχή μαπ. Ἀκόμη καὶ
ὅςαμ Τὸμ ποξρβάλλξμε μὲ ςὶπ ἁμαοςίεπ μαπ. Καὶ πεοιμέμει ςὴμ καςάλληλη ρςιγμή, ςὸ πλήοχμα ςξῦ
υοόμξσ, γιὰ μὰ ἐπέμβη μὰ μᾶπ δώρη υέοι βξηθείαπ μὰ ρηκχθξῦμε, μὰ ἔλθχμε κξμςά Τξσ, ρςὴ
Λύςοχρη καὶ ςὴ Σχςηοία.
Δἴθε ὁ δι’ ἠμᾶπ ςξὺπ ἀμθοώπξσπ ἐκ Πμεύμαςξπ Ἁγίξσ καὶ Μαοίαπ ςῆπ Παοθέμξσ
ἐμαμθοχπήραπ Κύοιξπ Ἰηρξῦπ Χοιρςὸπ μὰ μᾶπ ρκέπη πάμςξςε μὲ ςὴμ αἰώμια Ἀγάπη Τξσ. Ἀμὴμ.
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