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Ποόπ
ςξμ Ιεοό Κλήοξ
και ςξσπ Δσρεβείπ Χοιρςιαμξύπ
ςηπ καθ’ ημάπ Ιεοάπ Μηςοξπόλεωπ
Αδελτξί μξσ,
Η εκπλήοωρη ςξσ μσρςηοίξσ ςηπ Θείαπ Οικξμξμίαπ και ςηπ
ποξαιωμίξσ

Θείαπ

Βξσλήπ

για

μαπ

ςξσπ

αμθοώπξσπ,

ποαγμαςξπξιήθηκε μέρα ρςξμ ιρςξοικό υοόμξ με ςημ «ἐκ Πμεύμαςξπ
Ἁγίξσ καί Μαοίαπ ςῆπ Παοθέμξσ» εμαμθοώπηρη ςξσ Θεξύ, με ςη
Σάοκωρη ςξσ Θείξσ Λόγξσ, «Θεόπ ἐταμεοώθη ἐμ ραοκί».
Η Δόνα ςξσ Παςοόπ, ξ Υιόπ ςξσ αμθοώπξσ, ξ παμςξδύμαμξπ
Θεόπ Λόγξπ, η άοοηςξπ Σξτία ςξσ Θεξύ, ταμεοώθηκε με ςη θμηςή
ράοκα ςξσ βοέτξσπ Ιηρξύ, πξσ η Παμαγία μηςέοα Τξσ απέθερε ρ’ έμα
πςωυικό ρπήλαιξ ςηπ Βηθλεέμ.
Τξ μσρςήοιξ ςηπ Σαοκώρεωπ ςξσ Λόγξσ είμαι ςόρξ ρπξσδαίξ
και κεμςοικό μέρα ρςημ πίρςη ςηπ Δκκληρίαπ, ώρςε ξ Δσαγγελιρςήπ
Ιωάμμηπ γοάτει ρςημ Α΄ Καθξλική Δπιρςξλή ςξσ: «Πᾶμ πμεῦμα ὅ
ὁμξλξγεῖ ἰηρξύμ Χοιρςόμ ἐμ ραοκί ἐληλσθόςα ἐκ ςξῦ Θεξῦ ἐρςί».
Χάοη, λξιπόμ, ρ’ ασςό ςξ μέγα και σπέο τύριμ γεγξμόπ όλα
μπξοξύμ μα αλλάνξσμ. Ο άμθοωπξπ μπξοεί μα αοθεί πάμω από ςημ
ςσοαμμία ςξσ θαμάςξσ και ςηπ αμάγκηπ.

Ασςό ρσμβαίμει, επειδή ξ Χοιρςόπ με ςημ ράοκωρή Τξσ μαπ
άμξινε ςημ ποξξπςική ςηπ ρωςηοίαπ και ρεβόμεμξπ ςημ ελεσθεοία μαπ
δεμ μαπ επιβάλλει μια λύςοωρη πξσ δεμ είμαρςε ποόθσμξι ελεύθεοα
μα απξδευθξύμε.
Τξ ςοαγικό είμαι όςι ξ ςοόπξπ ζωήπ μαπ ρήμεοα είμαι ςέςξιξπ
ραμ μα μημ ήλθε ξ Χοιρςόπ ρςξμ κόρμξ. Με εναίοερη ίρωπ ςξσπ
αγίξσπ, ςξ αμθοώπιμξ γέμξπ επιμέμει μα πξοεύεςαι αομξύμεμξ μα
ξικειξπξιηθεί ςα υαοίρμαςα, ςιπ δωοεέπ και ςιπ δσμαςόςηςεπ πξσ
εκόμιρε ρςξμ κόρμξ με ςημ εμαμθοώπηρη Τξσ ξ Χοιρςόπ. Δκείμξπ
εσδόκηρε μα γίμει ξ Δμμαμξσήλ, δηλαδή ξ Θεόπ αμάμερα μαπ, εμώ
εμείπ κάμαμε και κάμξσμε ςξ παμ για μα ςξμ ενξοίρξσμε μακοιά από
ςη ζωή μαπ.
Η κοίρη πξσ βιώμξσμε ωπ κξιμωμία και η ξπξία ςόρξ μαπ
ςαλαιπωοεί και βαραμίζει, είμαι πεοίςοαμη απόδεινη ςξσ γεγξμόςξπ
ασςξύ. Η ξικξμξμική κοίρη έυει πμεσμαςικά αίςια. Δπιλέναμε μα
ζξύμε μια ζωή υωοίπ Χοιρςό, υωοίπ ςημ αγάπη, ςημ ειοήμη και ςη
δικαιξρύμη, πξσ είμαι η δική Τξσ ποόςαρη ζωήπ. Η μεγάλη
εσαγγελική εμςξλή ςηπ αγάπηπ, είμαι όρξ πξςέ αμαγκαία ρε μια
κξιμωμία πξσ η ιδιξςέλεια και ξ αςξμικιρμόπ ξδηγξύμ ρε διάλσρη.
Δύυξμαι ρε όλξσπ ραπ αιριξδξνία, δύμαμη, σγεία και η ζερςαριά
ςηπ αγάπηπ ςξσ εμαμθοωπήραμςξπ Κσοίξσ μαπ, μα εκτοάζεςαι
καθημεοιμά

έμποακςα,

ώρςε

μα

αμβλύμεςαι

ςξ

τάρμα

ςηπ

πξλύπλεσοηπ κοίρηπ πξσ μαπ ςαλαμίζει.
Έςη πξλλά εσλξγημέμα, ειοημικά και ρωςήοια.
Μεςά παςοικώμ εσυώμ και πξλλήπ αγάπηπ
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