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Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
 
 
Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα, 
 
  Περιχαρής ἐπικοινωνῶ μαζί Σας τούτη τήν ἅγια Νύκτα τῶν 
Χριστουγέννων, γιά νά ζήσω καί νά μοιραστῶ μαζί Σας τήν ἀπερίγραπτη 
εὐφροσύνη τοῦ Παραδείσου, ὁ ὁποῖος ἄνοιξε σήμερα γιά ὅλους μας, ἀπό τόν 
τικτόμενον ὡς βρέφος στήν Βηθλεέμ. 
 Παράδεισος εἶναι ἡ ἀδιατάρακτη καί ἀδιάσπαστη σχέση, ἡ ἀγαπητική 
κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων.  
 Παράδεισος εἶναι ἡ Βηθλεέμ, γιατί ἐκεῖ, μέσα στό ταπεινό Σπήλαιο καί στή 
Φάτνη τῶν ἀλόγων, ὁ καθαρώτατος Θεός ἀναλαμβάνει ἐπάνω Του τήν 
ἀνθρώπινη φύση, ἑνώνεται μαζί της ἀδιαίρετα, ἀσύγχυτα, ἀχώριστα καί 
ἀναλλοίωτα καί ἀποκαθιστᾶ τήν κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν διασαλευθεῖσα 
μέ τήν ὑπαιτιότητα τῶν ἀνυπάκουων πρωτοπλάστων Ἀδάμ καί Εὔας.  
 Παράδεισος ἀνεδείχθη ἡ τόν ἀχώρητον Θεόν χωρήσασα γαστέρα τῆς 
Παναγίας μας, διότι ἐκ τῶν ἁγνῶν καί παρθενικῶν αἱμάτων Της καί ἐκ πνεύματος 
Ἁγίου ἐκυοφόρησε καί ἔτεκε Θεόν τε καί ἄνθρωπον τόν Ἐμμανουήλ, πού σημαίνει 
μεταξύ καί μαζί μας ὁ Θεός.  
 Παράδεισος εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο 
θεληματικά καί ἐλεύθερα ἐνταχθήκαμε μέ τό βάπτισμά μας καί γίναμε μέλη τοῦ 
θείου αὐτοῦ Σώματος, τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Θεανθρώπινου καί σωτήριου 
Ὀργανισμοῦ.  



Στήν ἁγία μας Ἐκκλησία μυστικῷ, ἀλλά καί πραγματικῷ, οὐσιαστικῷ καί ὄχι 
φανταστικῷ τῷ τρόπῳ, ζοῦμε τήν ἀλληλοπεριχώρηση καί τήν ἑνότητα μέ τό Θεό 
καί τόν συνάνθρωπο,  μέ τόν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης.  
 Παράδεισος εἶναι ἡ θεία μας Λειτουργία, στήν ὁποία μᾶς προσφέρεται ὁ 
ἐνανθρωπήσας Θεός καί μεῖς, ἀποδεχόμενοι τήν προσφορά Του, Τοῦ 
προσφέρουμε τά δῶρα μας καί τήν ὕπαρξή μας ὁλάκερη.  
Ὑμνολογοῦντες καί ψάλλοντες στή σύναξή μας τή λειτουργική, ἐν ἑνί στόματι καί 
μιᾷ καρδίᾳ, καί κοινωνοῦντες τό ἅγιο Σῶμα Του καί τό τίμιο Αἷμα Του, ἔχουμε 
ἀνάμεσά μας ἀλλά καί στίς καρδιές μας τό Θεό κατοικοῦντα καί μένοντα.  
 Παράδεισος εἶναι ἡ ζωή μας ἡ καθημερινή, ὅταν ὅμως ζοῦμε 
ἐκκλησιαστικά· δηλαδή μέ τό Χριστό καί γιά τό Χριστό καί τίς ἅγιες ἐντολές Του 
καί μέ τούς συνανθρώπους μας καί γιά τούς συνανθρώπους μας.  
 Ὅμως, ἀδελφοί καί τέκνα, ὅλα αὐτά πού μέχρι τώρα ἀναφέραμε καί τά 
ὁποῖα ζοῦμε ἤ πού καλούμεθα νά ζήσουμε στή γῆ εἶναι πρόγευση τοῦ οὐρανίου 
παραδείσου καί μόνον, γιατί  δέν εἶναι ἐδῶ στή γῆ ὁ Παράδεισος.  Ὁ Παράδεισος, 
ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀναμενόμενο γεγονός, καθώς ἡ ἀνθρωπότητα, ἡ 
Ἐκκλησία βαδίζει πρός τά ἔσχατα, μέ τή λαχτάρα τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Ἐρχομένου 
καί πάλιν Κυρίου μας καί Κριτοῦ τῆς Οἰκουμένης. Τότε οἱ εὐλογημένοι τοῦ 
Πατρός θά κληρονομήσουν τήν ἠτοιμασμένην Βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου. 
Ὁ Παράδεισος, πού ὅπως εἴπαμε σήμερα ἄνοιξε καί πάλι μέ τή Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ, δέν κατακτιέται, ἀλλά κληρονομεῖται σ’ ὅσους ἀνθρώπους ἀπεδέχθησαν 
τή θεία υἱοθεσία, τήν ὁποία παρέχει δωρεάν ὁ Σαρκωθείς Θεός, πού δικαιοῦται 
τήν ἀφοσίωσή μας καί τή λατρεία μας.  
 Αὐτή τήν ἀνεκτίμητη κληρονομιά, τόν Παράδεισο, εὔχομαι σέ ὅλους μας 
καί ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Γέροντός μου καί πρώην 
Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου καί σᾶς ἀσπάζομαι φιλήματι Ἁγίῳ. 

Μέ πατρική ἀγάπη 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

  

 
 
 
 
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῆς 25ης  
Δεκεμβρίου, μετά τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. 


