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Μητροπολίτης Γρεβενών: Να απαλλαγούμε από
τον εγωισμό και την καταστροφική επιμονή
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Γρεβενών

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του εξέδωσε ο Μητροπολίτης
Γρεβενών κ. Δαβίδ, στο οποίο μεταξύ άλλων μας υπογραμμίζει
ότι “όλη η δοκιμασία που ζούμε, είναι μία πρόσκληση και
πρόκληση να απογραφούμε σωστά και να μείνουμε πολίτες της
Βασιλείας

του

Θεού.

Είναι

πρόσκληση

και

πρόκληση

να

απαλλαγούμε από τον εγωισμό και την καταστροφική επιμονή
και

να

δούμε

αρρώστου

και

το

νεογέννητο

διασωληνωμένου

Χριστό

στο

αδελφού

πρόσωπο

μας

και

να

του
του

δωρίσουμε τη σύνεση, την υπευθυνότητα, την προστασία, την

πρόληψη, την αγάπη μας”.
Παρακάτω διαβάστε όλη ητν εγκύκλιο:
Δαβίδ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Γρεβενῶν
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν
«Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται,
Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου»
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέσα σέ αὐτόν τόν κόσμο τῆς συγχύσεως καί ἀποστασίας, τῆς πανδημίας καί τῆς
ἀπογνώσεως, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί πάλι εἶναι πραγματικότητα. Οὐρανός καί
γῆ στολίζονται γιά νά γιορτάσουν μαζί τή λύτρωση τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ αἰώνιοι
πύρινοι πόθοι ὅλων ἐκείνων τῶν δικαίων ὅλων τῶν γενεῶν, τούς ὁποίους ἔστελναν
πρός τόν οὐρανό, μέ προσευχές καί ἱκεσίες προσδοκώντας τήν ἔλευση τοῦ
Σωτῆρος, σήμερα ἐκπληρώνονται.
Βλέποντας τήν κατάπτωση καί τόν ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ὅσο ποτέ
ἄλλοτε, ἀτενίζουμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς στόν οὐρανό, προσδοκώντας τήν ἐξ
ὕψους ἀντίληψη καί σωτηρία. Καί σήμερα ἡ προσδοκία ὅλων μας γίνεται χαρά καί
ἀγαλλίαση, γιά τήν θεία αὐτή συγκατάβαση. Τό ἀπ’ ἀρχῆς ἀπολυτρωτικό
σχέδιο

τῆς

Θείας

πρόνοιας

καί

ἀγάπης

τοῦ

Θεοῦ,

σήμερα

πραγματοποιεῖται. Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, σήμερα γίνεται
αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄχρονος καί ἀχώρητος Θεός, χωράει μέσα στά στενά ὅρια
τῆς ὕλης καί ὑποτάσσεται στό χρόνο καί τούς νόμους.
Καί ὅπως τότε ὁ δίκαιος Ἰωσήφ μαζί μέ τήν παρθένο Μαρία ξεκίνησαν γιά νά
ἀπογραφοῦν στή Βηθλεέμ, ἔτσι καί ἐμεῖς ἄς ξεκινήσουμε τή δικιά μας πορεία, γιά
νά ἀπογραφοῦμε καί ἐμεῖς στήν κοινωνία καί πολιτεία τοῦ Θεοῦ, στήν ἐκκλησία
Του. Νά γίνουμε πολῖτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ τήν αὐτογνωσία μας, τήν
ταπείνωση καί τήν μετάνοια μας. Οἱ Μάγοι προσφέρουν στό Χριστό ὡς δῶρα
χρυσό, λίβανο καί σμύρνα· ἐμεῖς ἀντί γιά χρυσό ἄς τοῦ δώσουμε τό «ἐγώ» μας,
ἀντί γιά λίβανο τήν ἀγάπη μας σ’ Ἐκεῖνον καί ἀντί γιά σμύρνα τήν ἀγάπη μας πρός
τόν συνάνθρωπο. Οἱ βοσκοί ξαγρύπνησαν βλέποντας καί ἀκούγοντας τούς
ἀγγελικούς ὕμνους, πρῶτοι ἐπισκέφθηκαν τόν νεογέννητο Χριστό, στόν σταῦλο
τῆς Βηθλεέμ. Ἐμεῖς ἄς ἔχουμε τά μάτια τῆς ψυχῆς ξάγρυπνα γιά νά δοῦμε τό
μήνυμα τῆς ἀγάπης πού ἔρχεται καί ψέλνεται ἀπό τόν οὐρανό καί ἄς ἐπισκεφθοῦμε

τόν νεογέννητο Χριστό στό πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας. Οἱ ἄγγελοι ἀπό
τόν οὐρανό ἔψελναν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκίᾳ», καί ἐμεῖς ἄς ψάλλουμε μαζί τους «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
ψυχῆς ὑγείᾳ καί ἐν ἀνθρώποις σύνεση καί σωτηρία».
Ἄς προσεγγίσουμε ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό μεγάλο μυστήριο τῆς
γέννησης τοῦ Χριστοῦ μέ πίστη, μέ ἀγάπη, μέ σύνεση καί ταπείνωση. Ὁ
Θεός ἔγινε καί γίνεται καθημερινά ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο
ὅμοιο Του, νά τόν κάνει Θεό, νά τόν σώσει. Ὅλη ἡ δοκιμασία πού ζοῦμε,
εἶναι μία πρόσκληση καί πρόκληση νά ἀπογραφοῦμε σωστά καί νά
μείνουμε πολῖτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πρόσκληση καί πρόκληση
νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἐγωισμό καί τήν καταστροφική ἐπιμονή καί νά
δοῦμε

τό

νεογέννητο

Χριστό

στό

πρόσωπο

τοῦ

ἀρρώστου

καί

διασωληνωμένου ἀδελφοῦ μας καί νά τοῦ δωρίσουμε τή σύνεση, τήν
ὑπευθυνότητα, τήν προστασία, τήν πρόληψη, τήν ἀγάπη μας. Ἔτσι καί
ἐμεῖς, σάν Μάγοι, σάν βοσκοί, σάν ἄγγελοι θά ἔχουμε μετοχή καί γνώση στό
μεγάλο γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί θά ζήσουμε πραγματικά Χριστοῦγέννα στίς ψυχές μας, πού τό εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους καθημερινά καί παντοτινά.
Χρόνια καλά, πολλά, εὐλογημένα, ἀναγεννημένα ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας πατέρας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΑΒΙΔ

