ΙΕΡΑ
Άριθμ. Πρωτ. 1025

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη 3 -1 2 -2 0 1 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
επί τη έορτη τών Χριστουγέννων

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ
έλέ<γ καί χάριτι Θεοΰ
’Επίσκοπος καί Μητροπολίτης τής Άγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Έρεσσοϋ καί Πλωμαρίου
Πρός
τόν Ιερόν Κληρον
τις Μοναστικές Αδελφότητες
καί τόν εύλογη μένον λαόν τής Επαρχίας μας
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά καί περιπόθητα,
Ή Σάρκωσις τοϋ Υίοΰ καί Λόγου τοϋ Θεοΰ Πατρός είναι τό
Μέγα μυστήριο τής πίστεως μας. Αποτελεί τό κορυφαίο γεγονός τής
Εκκλησίας μας, διότι τό Δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας, ό Υιός καί
Λόγος τού Θεοΰ Πατρός σαρκώνεται διά " τών αιμάτων " τής
Θεοτόκου καί εισέρχεται στό γίγνεσθαι, γιά νά μεταμορφώσει τόν
άνθρωπο, πού μετά τήν πτώση του καί τήν άπομάκρυνσή του άπό
τήν άγάπη τού Θεοΰ παραμορφώθηκε. Έχασε τό στόχο του καί τόν
προσανατολισμό του. Πίστεψε ότι μπορεί νά σωθεί καί νά
προχωρήσει μόνος του .
Χωρίς Θεό. Χωρίς άγάπη . Χωρίς ελπίδα. Χωρίς ούράνια
πυξίδα καί εύλογία. Θεώρησε ότι μέ τίς δικές του δυνάμεις καί
μόνο - κατά τήν πειρασμική καί ψεύτικη πρόταση τού διαβόλου- καί
άποξενωμένος άπό τή Θεία Χάρη θά εκπλήρωνε τόν ύψιστο σκοπό
τής δημιουργίας του, πού είναι ή κατά χάριν ένωση μέ τό Δημιουργό
Του Άγιο Θεό. Άπατήθηκε, όμως, οίκτρά . Ταλαιπωρήθηκε φοβερά,
ζώντας τήν άδυναμία του πλέον νά ξεπεράσει τό θάνατο. Χάθηκε
στούς δαιδαλώδεις καί άδιέξοδους διαδρόμους τής ιστορίας. Ή
άμαρτία τόν καθήλωσε στή γή καί τόν έκαμε άκόμη πιό πολύ
χοϊκό. Τόν τύφλωσε καί τόν σκότισε ψυχικά.
Εύφραινόμεθα, επομένως, γιατί ό Τεχθείς εκ τής Παρθένου
Ιησούς Χριστός καί ερχόμενος " εν χώρμ καί σκιμι θανάτου " ,

φώτισε τόν κόσμο μέ τό απολυτρωτικό Του έργο. Χαιρόμεθα, γιατί ό
Πλάστης καί Πατέρας μας δεν μάς έγκατέλειψε στά βαθιά σκοτάδια
τής πλάνης καί τής άγνωσίας τοϋ άληθινοΰ Θεού . Πανηγυρίζουμε,
γιατί ή Γέννηση τοϋ Χριστού " άνέτειλε τώ κόσμψ τό φως τό τής
γνώσεως
Μπορεί μέν νά έχουμε τής φώς τής ήμέρας ,
δημιούργημα τοϋ Αγίου Θεού, όπως καί όλη ή κτίση καί όσα
ύπάρχουν σ' αύτή , υπάρχει, ώστόσο, καί ένα άλλο Φώς.
Περισσότερο άναγκαΐο καί άπαραίτητο άπό τό ήλιακό.
Αύτό είναι τό Άκτιστο καί Αδημιούργητο, τό Αιώνιο καί
Ατελεύτητο. Τό Μοναδικό καί Άνεπάληπτο. Είναι ή Τδια ή Αγία
Τριάδα, γιατί " Φώς ό Πατήρ, Φώς ό Λόγος, Φώς καί τό Άγιο
Πνεύμα ". Είναι ό Ιδιος ό άνακλιθείς έν φάτνη Ιησούς Χριστός
Φώς εκ Φωτός, Θεόν άληθινόν εκ Θεού άληθινοΰ...... " καί ό
Όποιος είπε γιά τόν Εαυτό Του " ’Εγώ είμαι τό φώς τοϋ κόσμου.
’Εκείνος πού μέ άκολουθεί δέν θά περιπατήσει στό σκοτάδι, άλλά θά
έχει τό φώς τής ζωής ’ ’ ( Ίω. 8,12 ).
Πλασμένος ό άνθρωπος άπό τήν άγάπη τοϋ Θεού γιά κάτι
πολύ ύψηλό, πολύ μεγάλο, πολύ φωτεινό καί πολύ λαμπερό, όπως
είναι ή άγιασμός, ή θέωση καί ή σωτηρία , είναι πολύ φυσικό νά
μήν ικανοποιείται στή ζωή του, όταν έπιμένει νά μή θέλει νά δει
εκείνο τό Φώς, πού θά τόν οδηγήσει ταπεινό προσκυνητή στό
σπήλαιο τής Βηθλεέμ, όπως τό λαμπρό άστρο καθοδήγησε τούς
τρεις Μάγους άπό τήν Ανατολή στή φάτνη τοϋ Χριστού .
Τά φώτα τοϋ σύγχρονου πολιτισμού, ’' κουλτούρα πτώσεως''
κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο τοϋ Έσσεξ, τά φώτα τοϋ πνεύματος
τής ύπερκατανάλωσης καί τής χλιδής, τής λάμψης τών χρημάτων
καί τής ήδονής , άλλά καί τά φώτα τής δημοσιότητας καί τής
μάταιας δόξας καί τής κάθε ιδεολογίας άντί νά φωτίζουν τελικά
τόν άνθρωπο τόν
σκοτίζουν . Αντί νά τόν θερμαίνουν τόν
παγώνουν. Αντί νάτόν ήρεμοϋντόν ταράζουν. Αντί νά τόν οδηγούν
σέ χαρά τόν βυθίζουν σέ θλίψη, κατάθλιψη καί άπελπίσια, σ' αυτές
τίς άσθένειες τής εποχής μας. Γι' αύτό τόσο εύστοχα ό ποιητής μάς
άναφέρει : '' Πήγαμε στή Βαβυλώνα, στό Θιβέτ, στήν Καρχηδόνα,
στής Αίγύπτου τίς έρμιές, άνεβήκαμε κι αυτές τοϋ Όλυμπου τίς
κορφές. Τίποτα, νεκρές ελπίδες ! Ήταν φώτα...χίλια φώτα, μά δέν
ήτανε τό Φώς ''.
Τό Φώς τοϋ " έν φάτνη άνακλιθέντος ’Ιησού Χριστού " .
Τό Φώς τοϋ Έσπαργανωμένου Θείου Βρέφους τής Βηθλεέμ πού
ήταν, είναι καί θά είναι τό μόνο Ικανό νά φωτίσει τό νοϋ καί τήν

3
ψυχή τοΰ ανθρώπου, ικανοποιώντας τις βαθύτερες πνευματικές του
ανάγκες καί οδηγώντας τον σέ επίγνωση τής θείας καταγωγής του
καί τοΰ θείου προορισμού του.” Όταν βρεις τόν Χριστό, σοΰ αρκεί,
δεν θέλεις τίποτ' άλλο, ήσυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζείς
παντού, όπου υπάρχει ό Χριστός. Ζεΐς στά άστρα, στό άπειρο, στόν
ουρανό μέ τούς άγγέλους, μέ τούς άγιους, στή γη μέ τούς
άνθρώπους, μέ τά φυτά, μέ τά ζώα, μέ όλους, μέ όλα. Όπου ύπάρχει
ή άγάπη στό Χριστό, εξαφανίζεται ή μοναξιά. Είσαι ειρηνικός,
χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε άρρώστια, ούτε πίεση,
ούτε άγχος, ούτε κατήφεια, ούτε κόλαση ”, μάς λέγει ό άγιος
Πορφύριος ό Καυσοκαλιβίτης.
Φώς , λοιπόν, είναι ό Χριστός μας, ή ’Εκκλησία μας, τά Άγια
Μυστήρια , τό Εύαγγέλιό Του , οί εντολές Του. Φώς ή Θεία
Εύχαριστία, ή Πηγή τής άγιότητος, πού κάθε φορά πού καί εμείς
μεταλαμβάνοντας μέ ” φόβου Θεού ” , καθαρή εξομολόγηση καί
μετάνοια, φωτιζόμεθα καί άγιαζόμεθα. Φώς τά θαύματά Του, ό
Σταυρός Του καί ή Ανάστασή Του. Φώς οί άγιοι μας, οίφωτισθέντες
άπό τό Άγιο Πνεύμα. Όλα λουσμένα μέσα στό ’1 ιλαρό ’1 Φώς τής
δόξης τού Νηπιάσαντος Χριστού.
Αγαπητοί μου πατέρες καί αδελφοί,
Καθώς αύτές τίς ήμέρες τά πολλά φώτα καί ό στολισμός έχουν
τήν τιμητική τους, άς θυμηθούμε τόν Άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, ό
οποίος έλεγε: ” Κύριε, φώτισόν μου τό σκοτός ”, γιά νά βλέπουμε
καλά νά πάθη μας καί νά δουλεύουμε στήν άρετή. Γιά νά αύξάνεται
ή πίστη μας. Γιά νά έχουμε άγάπη άνιδιοτελή καί θυσιαστική πρός
όλους καί γιά νά συγχωρούμε, νά ελεούμε καί νά ταπεινωνόμεθα ,
έχοντας έλπίδα αιωνίου ζωής καί μακαριότητος.
Χρόνια πολλά καί ευλογημένα.
Δώ^ιρρος πρός τόν Ένανθρωπήσαντα Θεόν
° λ ω ν σας
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