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χαθ'ÞμÜò δ} πτωχεýσαò
χαß χοινωγßαò Ýθεοýργησαò>>
Ýνþσεωò
χαß χοθχbν Ýξ αýτÞò
<<'¼λον τδ

¶γαπητÜ μου παιδιÜ,
Χριστδò "Ετεχθη!
"Η-Ýτοýσιο ,rßýχυ*rrß τσý.Θεσý, προßδν τÞò απεßρου ÜγÜπηò Τσυ πQδò τüν Üνθρωπο,
Üποτελεß τδ περιεχ"üμßνο τοý ÜχαταλÞπτου γιÜ τδν Üνθρþπινο νοý μυστηρßου τÞζ θεßαò
ÝγανθρωπÞσεωò-. ΑrßrΟ τδ μυστÞριο μÜò χαλεß ü Θεδò üχι νÜ τδ χατανοÞσουμε λογιΧÜ,
ÜλλÜ ηα ,ο ξÞσ-ουμε. ΜÜò χαλεß ü Χριστδò Üπδ τÞν φÜτνη τηò ΒηθλεÝμ νÜ γßνουl"ιε μÝτοχοι
τÞò ÜγÜπηò Του, γιÜ νÜ μÜò Üναχαινßση χαß γÜ μÜò Üναμορφþση. ΜÜò χαλεß νÜ, γßνουμε
μÝßοχοι τÞò ÜγÜπηò Του μÝ τδγ τρüπο ποý ¸χεΤνοò μÜò ýπÝδειξε μÝ τÞ θεßα Του
Ýγαγüρþπηüη χαß δÝν εßναι Üλλοò Üπδ τÞ γνÞσια χαß ÜληθινÞ ÜγÜπη, Þ üποßα γνωρßξει νÜ,
,ροοφ-Ýρη, χωQιò νÜ ÜναμÝνη ÜντÜλλαγμα,Üπδ τÞν ÜγÜπη, Þ üποßα γνωρßξει νÜ προσφÝρη
χþρßò'νßß ÝρÝυυφποιüò εßναι αýτüò, στδν üποßο προσφÝρει, ÜλλÜ μüνο Üγ Ýχη ÜνÜγΧη'Üπδ
ßÞη αγαπη, Þ οποrα γýωρßξει γÜ, προσφÝρη üχι μüνο Üπδ τδ περßσσευμα, ÜλλÜ, χαß Üπδ τδ
ýστÝρημα. Γιατß γνÞσια ÜγÜπη σημαßνει «<χÝνωση», σημαßνει θυσßα τοý Ýαυτοý μαò πQδò
τδ
χÜρη τδυ Üλλου,γιατß Þ γνÞσια ÜγÜπη προýποθÝτει ταπεßνωση, χαθþò δδν ýπολογßξει
χüστοò, προχειμÝνου γÜ, χαρßση στδν Üλλο αýτδ ποý Ýχει.
κ«ßεαη ü Θεüò τÜπεινþθηχε «μοQφÞν δοýλου λαβþν» (Φιλιπ. 2.6) χαß Ýπτþχευσε,
γιÜ νÜ χÜνη ÝμÜò «συμμügφουò τÞò εßχüνοò Αýτοý» (Ρωμ. Β.29) χα'ι μετüχουò τοý πλοýτου
τÞò βασιλεßÜò-Του, δÝν ýπÜρχει Üλλοò δρüμοò γιÜ νÜ Τδν πλησιÜσουμε Ýχτδò Üπδ αýτδν
τδν διχü Του δρüμο, τδν δρüμο τÞò Ýν ταπεινþσει ÜγÜπηò.
Εýχαριστþ.; γιÜ τßò εýχÝò σαò χαß Ýπß τÞ εýχαιρßφ λοιπδγ τÞò ÝορτÞò τηò Χενþσεωò
χαß Ýπιφ«υυι«ò τοý Θεοý Λüγου χαß τÞò εßσüδου στδ νÝο Ýτοò, Üντεýχομαι üλüψυχα Þ
Ýγυπüσταrοò Τ«rrrινωθεßσα ¶γÜπη νÜ σχηνþνη μÝσα στÞν φιλüχριστη Χαρδßα σαò, νÜ,
εßρ;τνεýη τßlτ: ξωÞ σαò παß νß σÜò Ýπιδαψιλεýη Ýλεοò χαß χÜρη, ýγεßα, χαß χÜθε'Üγαθü.
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