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ΑΝΘΙΜΟΣ 

 

Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς  καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς  
τῆς καθ’ ἡµᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης  

 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ  καί ὁ ἑορτολογικός κύκλος τῆς ὀρθοδόξου 

Χριστιανωσύνης  ἔφεραν ἐνώπιόν µας καί πάλι τήν µεγάλη δεσποτική 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων .  
 Ὁ εὐεργετικός ἀντίκτυπός της σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουµένη  ἔχει ὡς 
εὐφρόσυνη συνέπεια τήν ἀνανέωση τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας σέ ἑκατοµ-
µύρια ψυχές καί συνειδήσεις. 
 «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε» ,  
λοιπόν ἀδελφοί. Τό µεγαλύτερο θαῦµα στήν ἱστορία τοῦ κόσµου, ἡ 
Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,  ἀναγγέλλεται καί πάλι σέ ὅλα τά µήκη 
καί τά πλάτη τῆς Γῆς ,  γιά νά εὐεργετήσῃ τό ἀνθρώπινο γένος. Σύµφωνα 
µέ τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,  ὁ Οὐράνιος Πατήρ  ἐξεπλή-
ρωσε τό µυστήριο τῆς Θείας Οἰκονοµίας  µέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ  
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,  ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὅµοιος µέ µᾶς, ἐκτός ἀπό 
τήν ἁµαρτία, γιά νά ἐπανασυνδέσῃ τίς διακοπεῖσες σχέσεις, ἀπό τό προ-
πατορικό ἁµάρτηµα, µεταξύ τοῦ Θεοῦ  καί τῶν ἀνθρώπων. 
 Ὁ Χριστός πού γεννᾶται στή Βηθλεέµ εἶναι ὁ ἴδιος ἡ ἀκροτάτη 
ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρός τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι ὁ Λυτρωτής καί 
Σωτήρας, εἶναι τό αἰώνιο φῶς τοῦ κόσµου, εἶναι ἡ ἀλήθεια πού λυτρώνει, 
εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος δρόµος τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς εἰρή-
νης, εἶναι ὁ ποιµένας ὁ καλός τῶν λογικῶν προβάτων. 

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ,  γιά νά γεννηθῇ κάπου ὁ Χριστός ,  ἐπειδή δέν 
βρισκόταν κατάλυµα γιά τήν Μαρία Θεοτόκο ,  κατέληξε στήν ἐπιλογή 
τῆς Φάτνης τῆς Βηθλεέµ .  Δηλαδή τό θέληµά του ἦταν νά γεννηθῇ ὁ 
Λυτρωτής Κύριος ,  µέσα στήν φτώχεια, στήν ταπείνωση καί στήν 
ἁπλότητα. Ἐκεῖ δηλαδή ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ ἁγνότητα καί ἡ ἁγιότητα. 
Χιλιάδες τέτοιες φάτνες ὑπάρχουν στόν κόσµο σήµερα. Ἄς τίς ἀναζη-
τήσωµε ὅλοι καί ἄς µποῦµε µέσα σ’ αὐτές σάν τούς ποιµένες καί τούς 
µάγους πού ζέσταναν καί ἐχαροποίησαν τόν Ἰωσήφ ,  τήν Μαρία  καί πρό 
πάντων αὐτόν τόν νεογέννητο Ἐµµανουήλ .   

Ἀναγεννηµένοι ἀπό τήν Γέννησι  τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ,  φωτισµένοι 
ἀπό τό ὁλόλαµπρο ἄστρο τῆς µυστικῆς νύχτας, ἄς συνεχίσωµε ὅλοι µας, 
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ὥριµοι καί γέροντες, µαζί µέ τά παιδιά µας καί τούς νέους µας, τό ὁδοι-
πορικό τῆς ζωῆς µας, ὡς συνεχιστές τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῶν προγονικῶν πατέρων µας. Μέ ἀκλόνητη τήν πίστη πρός τόν 
Θεό καί προσφέροντας τήν ἀγάπη πρός ἐχθρούς καί φίλους ἄς βιώσωµε 
τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου  περί τοῦ Κυρίου ·  «Καί ὁ Λόγος  σάρξ ἐγένε-
το καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν καί ἐθεασάµεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς 
µονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. α’, 14). 

Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα  βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις ἐξαιτίας 
τῆς ὑγειονοµικῆς κρίσεως τῆς πανδηµίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁρατές σέ 
παγκόσµιο ἐπίπεδο, τά Χριστούγεννα  ἐφέτος ἑορτάζονται σέ διαφορετικό 
κλίµα, ἐπηρεάζοντας τήν καθηµερινότητά µας, τήν εὐρύτερη κοινωνική 
ζωή, σέ µία πραγµατικότητα τήν ὁποία δέν θά µπορούσαµε ποτέ στό 
παρελθόν νά φανταστοῦµε. Τό ὅλο πρόβληµα ἀναπόφευκτα πλήττει 
δυσάρεστα καί τόν ἐκκλησιαστικό  µας βίο.  Τά ὑγειονοµικά µέτρα  καί 
οἱ περιορισµοί  πού νοµοθετοῦνται καί ὑφίστανται, σαφέστατα ἀφοροῦν 
καί βαθύτατα παρεµβαίνουν στήν λατρευτική καί λειτουργική µας ζωή 
καί µάλιστα στήν κορυφαία περίοδο τοῦ ἁγίου Δωδεκαηµέρου .  Παρά 
ταῦτα καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε τό θέµα νά 
ἀντιµετωπίζεται µέ εὐελιξία καί στοχαστικότητα, ἐνῶ τό µήνυµα τῶν 
Χριστουγέννων  ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται αἰσιόδοξο  καί ἐλπιδοφόρο .  

Ἔτσι, ἐµεῖς ὅλοι ,  ὅσοι σήµερα προσπαθοῦµε καί πάλι νά ζήσωµε 
πνευµατικά  τήν µεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων  καί τῆς θείας  Ἐπιφα-
νείας ,  στολισµένοι µέ τά δῶρα  τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως  καί τῆς 
ἁγνότητος ,  καί µέ τήν πίστη  καί τήν ἀγάπη  πρός τόν Σωτῆρα Χριστό 
«διέλθωµεν δή ἕως Βηθλεέµ καί ἴδωµεν τό ρῆµα τοῦτο τό γεγονός, ὅ 
Κύριος ἐγνώρισεν ἡµῖν».  Καί ἄς ἠχοῦν πάντα µέσα στίς ψυχές µας, σέ 
κάθε βῆµα τῆς ζωῆς µας, οἱ λόγοι τοῦ ἐξαστράπτοντος  ἀπό τό οὐράνιο 
φῶς τοῦ ἀγγέλου ,  πρός τούς ποιµένες. «Ἰδού εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαράν 
µεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ» .  
Ἀµήν.  

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί .   
 

Χρόνια πολλά καί εἰρηνικά, 
Καί ὁ Καινούργιος Χρόνος 2021 νά εἶναι Εὐλογηµένος. 
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Σηµείωσις:  Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ ἀντί  Θείου Κηρύγµατος,  κατά τό 
Κοινωνικό τῆς Θ.  Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων.-  


