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Τὸ Μεγάλο Μυστήριο
Ἀδελφὸς καὶ Ἀδελφὴ καὶ Μήτηρ Χριστοῦ
«Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ »

Δ όξα τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι !...

Προσκυνῶ καὶ μεγαλύνω καὶ δοξάζω Σε, Θεέ μου, ὡς εὐλογημένον ὄντα, νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ! ...
᾿Α γαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου ·

᾿Επικαλούμενος τὴν εὐλογία καὶ ὁδηγία τῆς Ὑπερ-

αγίας Θεοτόκου, ὡς καὶ τὶς Εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου
Πατρός, Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 2013), ζητῶ τὶς προσευχές Σας καὶ τὴν προσοχή Σας, προκειμένου νὰ ἐμβαθύνουμε κατὰ τὴν Μεγάλη Ἡμέρα αὐτὴ σὲ ἕνα Μεγάλο Μυστήριο.
Σὲ ὅλη τὴν Ἱστορία τοῦ Κόσμου, μία μόνο Γυναίκα ὑπῆρξε, ἡ
Ὁποία ἐπελέγη γιὰ νὰ γίνη, κυριολεκτικὰ καὶ φυσικά, Θεογεννήτωρ.
Ἔκτοτε, ἡ Θεοτόκος, ὡς Παγκόσμια Μητέρα καὶ Μητέρα τῆς
Ἐκκλησίας, γεννᾶ τὸν Χριστὸ καὶ Θεό μας στὶς καρδιές μας, μὲ
ἕναν τρόπο μυστικὸ καὶ χαρισματικό.
Μὲ τὸ Ἅγιο Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος δίδεται σὲ κάθε εὐσεβῆ
Χριστιανὸ ἡ μεγίστη δωρεὰ νὰ γεννᾶ τὸν Χριστὸ ἑκούσια στὴν καρδιά του, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, μὲ τὴν Θεομητορικὴ Χάρι.
Τοιουτοτρόπως, ὁ Χριστιανὸς ἀναδεικνύεται πνευματικὸς συγγενὴς καὶ οἰκεῖος τοῦ Κυρίου μας, ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει:
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«Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστί».
(Ματθ. ιβ´ 49- 50)

***

Φιλόχριστοι Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Ν αί, τὸ γνωρίζουμε ὅλοι, ἐκτὸς τῆς σωματικῆς

συγγενείας ὑπάρχει καὶ ἄλλη πολὺ ὑψηλότερη
συγγένεια: ἡ Πνευματικὴ Συγγένεια...
Ὑπάρχει ἡ Πνευματικὴ Οἰκογένεια, τὰ Μέλη τῆς
Ὁποίας εἶναι Μέλη Χριστοῦ, ἡ δὲ Πνευματικὴ Μητέρα εἶναι ἡ Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Νέα Φύσις μας, ἡ Ὁποία μᾶς ἐδόθη ἀπὸ τὸν
Νέον Ἀδὰμ –τὸν Χριστό μας, καὶ τὴν Νέαν Εὔαν
–τὴν Παναγία μας, καθιστᾶ τὸν κάθε Χριστιανό, ἐφ᾿ ὅσον ὑπακούη
στὸν Θεὸ καὶ ποιῆ τὸ θέλημά Του, «Θείας Κοινωνὸν Φύσεως», «Γένος Ἐκλεκτόν, Βασίλειον Ἱεράτευμα, Ἔθνος Ἅγιον» (πρβλ. Β´ Πετρ.
α´ 4, Α´ Πετρ. β´ 9).

Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θὰ ποιήση τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἔστω
καὶ ἂν εἶναι ἄσημος καὶ ἀφανὴς κατὰ κόσμον, ὁ Χριστός μας θὰ τὸν
ὁμολογήση ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἔμπροσθεν τῶν Ἀγγέλων
καὶ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρὸς Αὐτοῦ.
Στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο χαιρετίζουμε τὴν Θεοτόκο: «Χαῖρε Αὐγὴ
Μυστικῆς Ἡμέρας» ! ...
Αὐτὴ ἡ Μυστικὴ Ἡμέρα ἔχει ἤδη ἀρχίσει μὲ τὴν Θεογεννήτρια
Μητέρα μας... Μέσα στὸ Μυστικὸ Φῶς τῆς Ἡμέρας Αὐτῆς, τῆς Αἰωνίου Βασιλείας, ἡ Παναγία μας γεννᾶ τοὺς Συγγενεῖς τοῦ Κυρίου
μας, τὴν Πνευματικὴ Οἰκογένειά Του.
Εὐγνωμονοῦμε τὴν Θεοτόκο καὶ «ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν»...

***

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου ·

Τὸ

Μεγάλο Μυστήριο αὐτό, τὸ Μεγάλο Δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν
ἄνθρωπο διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ γινώμεθα δηλαδὴ καὶ νὰ εἴμεθα «Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β´ 19), νὰ ἀνήκουμε
στὸν Οἶκον Του, τὴν Ἐκκλησίαν, νὰ ἀποτελοῦμε τὴν Οἰκογένειάν
Του, τὸ Σῶμά Του, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία βαθειὰ αἴσθησι εὐθύνης.
Ἆρά γε, βιώνουμε τὸ Μυστήριο τῆς Οἰκειότητός μας μὲ τὸν Θεό;...
Ὑπακούομε στὸ θέλημά Του, ὥστε ἡ Χάρις Του, διὰ τῆς Θεοτό2

κου, νὰ μᾶς δίδη, τὴν αἴσθησι τῆς Οἰκειότητος καὶ
Ἑνότητος μὲ τὸν Θεό;... Ἀποτελεῖ τοῦτο ἀπόλυτη
προτεραιότητα στὴν ἐπίγεια ζωή μας;...
Καὶ τὸ κυριώτερο: Ἆρά γε, δυνάμεθα μαζὶ μὲ τὸν
Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο νὰ ἐπαναλαμβάνουμε: «Ζῶ
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»; (Γαλ. β´ 20).
Εἴθε νὰ μᾶς διακατέχη ἡ καλὴ αὐτὴ ἀγωνία, τὸ σωτήριο Ὅραμα
νὰ γεννᾶται ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας μέσα στὶς καρδιές μας, διὰ τῆς
Θεοτόκου, ὥστε νὰ ἀκοῦμε μὲ βεβαιότητα τὴν μυστικὴ φωνὴ τοῦ
Σωτῆρος μας: «Ἀδελφὸς καὶ Ἀδελφὴ καὶ Μήτηρ μου εἶ», εἴσελθε εἰς
τοὺς Γάμους τοῦ Ἀρνίου, εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν... Ἀμήν!
† Ἁγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2018

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας,
Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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