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ΓΓΚΤΚΛΙΟ 
 

πί ηῇ ἑνξηῇ ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ  
 

έ ὅιν ηό πιήξσκα  

ηῆο θαηά ηζάληνλ θαί ηάηηζηαλ θθιεζίαο. 

 

Ἀδειθνί πξνζθηιέζηαηνη θαί παηδηά κνπ ἀγαπεκέλα, 

Υξηζηόο γελλᾶηαη, δνμάζαηε! 

 

Αηό ηό κήλπκα θαί αηή ηήλ πξόζθιεζε ἀπεπζύλεη ζέ 

κᾶο  θθιεζία καο κέ ηό ζηόκα ηνῦ ἱεξνῦ κλσδνῦ, αηή ηή 

κεγάιε κέξα θαί ηή κεγάιε ἑνξηή ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

Καί πξῶηα ηό κήλπκα: Υξηζηόο γελλᾶηαη   

 

Πνηόο ὅκσο εἶλαη ὁ Υξηζηόο πνύ γελλᾶηαη; 

Γἶλαη ὁ Θεόο, ὁ Μνλνγελήο Τἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ, πνύ 

γηά κᾶο ηνύο ἀλζξώπνπο θαί γηά ηή δηθή καο ηή ζσηεξία 

γίλεηαη ἄλζξσπνο. 

Γἶλαη θεῖλνο πνύ εἶπε θαί δεκηνπξγήζεθαλ ηά πάληα, 

Αηόο πνύ δηέηαμε θαί θηίζζεθαλ. 

Αηόο εἰο ηό Ὄλνκα ηνῦ ὁπνίνπ ζηεξεώζεθαλ νἱ νξαλνί 

θαί ζεκειηώζεθε  γῆ. 

Γἶλαη Αηόο ηνῦ ὁπνίνπ νἱ νξαλνί ἀθαηάπαπζηα 

δηεγνῦληαη ηήλ δόμαλ θαί ηά ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ Σνπ ἀλαγγέιιεη 

ηό ζηεξέσκα. Αηόο, ινηπόλ, ηώξα ὁ ςειόο Θεόο 



θαλεξώλεηαη ζηή γῆ ηαπεηλόο ἄλζξσπνο, πξνθεηκέλνπ λά 

ἀλεβάζεη θαί πάιη ζηό ὕςνο ηῆο ζεόηεηνο ηόλ πεπησθόηα 

ἄλζξσπν. ηό γεκᾶην ἀπνξία ἐξώηεκα ηνῦ ἱεξνῦ κλσδνῦ, 

«ὁ ἀρώξεηνο παληί, πῶο ἐρσξήζε ἐλ γαζηξί; ὁ ἐλ θόιπνηο ηνῦ 

Παηξόο, πῶο ἐλ ἀγθάιαηο ηῆο κεηξόο;»,  ἀπάληεζε εἶλαη: 

«πάλησο ὡο νἶδελ, ὡο ζέιεζε θαί ὡο εδόθεζε».  Θεόο 

ιπγίδεη ηνύο νξαλνύο θαί θαηεβαίλεη ζηή γῆ, θαί αηή  

θίλεζε εἶλαη ἔξγν ηῆο νθίαο Σνπ θαί ηῆο ζειήζεώο Σνπ, θαί 

ηῆο ἀγάπεο Σνπ.  

  

Μέ ηή ζάξθσζε ηνῦ Τἱνῦ θαί Λόγνπ ηνῦ Θενῦ ζηά 

ἄρξαληα ζπιάρλα ηῆο Παλαγίαο,  γεκάηε θζνξά θαί ζάλαην 

ἀλζξώπηλε θύζε ζά κπνιηαζηεῖ κέ ηό ζετθό κπόιη. Ἔηζη  

ἀλάζηαζε ηνῦ Υξηζηνῦ ἀξγόηεξα ζά ζεκαίλεη ὅηη ηό κπόιη 

ἔπηαζε,  δσή λίθεζε ηό ζάλαην, ὁ ἄλζξσπνο ἔγηλε ζείαο 

θύζεσο θνηλσλόο. 

έ ἕλα θόζκν πνύ νἱ εἰδήζεηο πνύ θαζεκεξηλά ἀθνῦκε 

πξνθαινῦλ ζιίςε, πόλν θαί ἀπόγλσζε, ζέ ἕλα θόζκν πνύ 

θαζεκεξηλά ἀθνῦκε γηά πνιέκνπο θαί ἀθνέο πνιέκσλ, γηά 

ἀηπρήκαηα, ἀξξώζηηεο, ἐγθιήκαηα, γηά ἀδηθίεο θαί γηά 

ζαλάηνπο, ζέ ἕλα θόζκν πνύ ὁ ἀλζξσπνο εηειίζηεθε ὅζν 

πνηέ ἄιινηε, ζέ αηόλ ηόλ θόζκν ὁ ἄγγεινο εαγγειίδεηαη 

ραξά κεγάιε θαί  κεγάιε ραξά εἶλαη ὅηη «ἐηέρζε κῖλ 

ζήκεξνλ σηήξ», ὅηη γελλήζεθε γηά κᾶο ζήκεξα σηήξαο. 

 

  Υξηζηόο εἶλαη σηήξαο ὄρη κέ θάηη πνύ θάλεη ἀιιά κέ 

αηό πνύ εἶλαη. Σέιεηνο Θεόο θαί ηέιεηνο Ἄλζξσπνο. Μέ κία 

ιέμε Θεάλζξσπνο, θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή ἀξρεγόο θαί γελάξρεο 

κηᾶο λέαο ἀλζξσπόηεηνο, ηῆο θθιεζίαο. ηό πξόζσπν ηνῦ 

Υξηζηνῦ ἑλώζεθε ηό θηηζηό κέ ηό ἄθηηζην,  δηθή καο 

ζλεηόηεηα κέ ηήλ αἰώληα δσή ηνῦ Υξηζηνῦ θαί ληθήζεθε ὁ 

δηθόο καο ζάλαηνο. 



 Σά Υξηζηνύγελλα, ινηπόλ, εἶλαη  κεγάιε καο γηνξηή,  

κεγάιε καο ραξά. Σώξα κέ ηό κπζηήξην ηνῦ Βαπηίζκαηόο καο 

κπνιηαδόκαζηε θαί ἐκεῖο κέ ηή ζεηξά καο ζηό ῶκα ηνῦ 

Υξηζηνῦ, θνηλσλνῦκε κέ ηή δηθή ηνπ δσή θαί γηλόκαζηε θαί 

ἐκεῖο θαηά ράξηλ ζεάλζξσπνη. 

 Αηό, ινηπόλ, εἶλαη ηό κεγάιν κήλπκα, αηό εἶλαη ηό 

κεγάιν ηῆο εζεβείαο Μπζηήξηνλ ὅηη «ὁ Θεόο ἐθαλεξώζε ἐλ 

ζαξθί». 

 Καί κεηά ηό κήλπκα  πξόζθιεζε: Δνμάζαηε! 

 Υξηζηόο γελλᾶηαη, δνμάζαηε! 

 Ἡ πξόζθιεζε λά δνμάζνπκε θαί λά δνμάδνπκε ηόλ Θεό 

γηά ηήλ ἀγάπε Σνπ, πνύ Σόλ ὁδήγεζε ζηήλ θέλσζή Σνπ, ζηήλ 

λαλζξώπεζή Σνπ, ζηή δηθή καο σηεξία. θεῖλνο ἔγηλε 

ἄλζξσπνο γηά λά γίλνπκε ἐκεῖο ζενί. Δέλ ζηέθεηαη καθξπά 

καο, κᾶο ζέιεη θνηλσλνύο ηῆο δηθῆο Σνπ δσῆο θαί ηῆο δηθῆο 

Σνπ δόμαο. Ἡ δσή καο ὁιόθιεξε ζά πξέπεη λά εἶλαη κηά 

δηαξθήο εραξηζηία, κηά δηαξθήο δνμνινγία, λά δνμάδνπκε ηό 

Θεό «ἐλ ηῷ ζώκαηη κῶλ θαί ἐλ ηῷ πλεύκαηη κῶλ»,  δσή 

καο ὁιόθιεξε ζά πξέπεη λά εἶλαη κηά δηαξθήο παξακνλή ζηήλ 

θθιεζία, κηά δηαξθήο ηήξεζε ηνῦ ζειήκαηνο ηνῦ Θενῦ, ὥζηε 

ὅινη «ἐλ ἑλί ζηόκαηη θαί κηᾶ θαξδία λά δνμάδνπκε ηό 

πάληηκνλ θαί κεγαινπξεπέο ὄλνκά Σνπ». 

 

 Ἕλα θαξπό ηῆο Θείαο λαλζξσπήζεσο, κία ἀθόκε 

ἐπηβεβαίσζε ὅηη ὁ Θεόο ἔγηλε ἄλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λά γίλεη 

ὁ ἄλζξσπνο ζεόο, δήζακε ηίο κέξεο αηέο θαηά ηίο ὁπνῖεο  

Μεγάιε ηνῦ Υξηζηνῦ θθιεζία πξνζέζεζε ζηό Ἁγηνιόγην ηῆο 

ξζνδόμνπ θθιεζίαο ἕλαλ ἀθόκε ζεσζέληα ἄλζξσπν, ηόλ 

Ὅζην Ἰάθσβν ηόλ λέν, ηόλ δήζαληα, ἀζιήζαληα θαί 

ἁγηαζζέληα ζηήλ Μνλήλ ηνῦ ζίνπ Δαβίδ ηνῦ Γέξνληνο εἰο 

ηήλ Βόξεηα Γὔβνηα. ηό ἁγηαζκέλν πξόζσπό Σνπ 

ἐπηβεβαηώζεθε ὅηη κέ ηήλ λαλζξώπεζε ηνῦ Θενῦ ὁ δξόκνο 



γηά ηήλ ζέσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶλαη πιένλ ἀλνηθηόο. 

πηβεβαηώζεθε ὅηη αηή  ζέσζε εἶλαη ηό κόλν νζηαζηηθό 

λόεκα δσῆο γηά ηόλ θάζε ἄλζξσπν.  ἄλζξσπνο ἤ ζά γίλεη 

Θεόο ἤ ζά θαηαληήζεη ζθνππίδη. Ἄιιε ἐπηινγή δέλ πάξρεη. 

 

 Γὔρνκαη ζέ ὅινπο ζαο, πξνζθηιέζηαηνη ἀδειθνί κνπ, θαί 

παηδηά κνπ ἀγαπεκέλα, αηή ηήλ κέξα πνύ «ηά ζύκπαληα 

ραξᾶο πιεξνῦληαη» γηαηί «Υξηζηόο ἐηέρζε ἐθ ηῆο Παξζέλνπ», 

 ραξά ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ λά εἶλαη δηαξθήο κέζα ζηήλ δσή 

ζαο θαί λά ἀπνηειεῖ πεγή ἐκπλεύζεσο, δπλάκεσο θαί 

παξεγνξίαο. 

λ ἀγάπε πνιιῇ 

ερέηεο πάλησλ ἐλώπηνλ ηῆο Ἁγίαο Φάηλεο 

 πίζθνπόο ζαο 

 
  
 


