
 

 

                               ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 
  
           "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ͂ ͅκαί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ανθρώποις εὐδοκία" 
  
Το μήνυμα των Αγγέλων από τους ουρανούς προς την ανθρωπότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 
σήμερα για όλους τους λαούς πάνω στη γη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τη σύγχυση, το άγχος, 
την ανασφάλεια, τις φονικές συρράξεις, την εκμετάλλευση καί τις θλιβερές συνέπειες της 
επιδημίας. Το ερώτημα είναι: πού θα φθάσουμε με αυτή την κατάσταση; Μαζί με όλα τα άλλα 
καθημερινά προβλήματα, στις ανθρώπινες κοινωνίες, προστέθηκαν και τα ψυχολογικά: η 
κατάθλιψη, η απελπισία, η τάση για αυτοκτονία. 
  
Ο προφητικός λόγος πάντοτε προειδοποιεί:"οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀπολοῦνται" 
(Ψαλμ.72 [73],27), είτε ως άτομα, είτε ως έθνη. Αμέτρητες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας 
έχουν επαληθευθεί οι θεόπνευστοι αυτοί λόγοι. Επομένως, μόνον με την επιστροφή στον Θεό 
μπορεί να σωθεί ο κόσμος. Ειδικότερα, εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε να δίνουμε την καλή 
μαρτυρία της πίστεώς μας, ώστε να μπορούν και άλλοι να βρούν τον δρόμο τους προς τον Σωτήρα 
Ιησού. 
  
Όταν γεννήθηκε o Χριστός, έσπευσαν να τον προσκυνήσουν άνθρωποι με ταπεινό φρόνημα· όχι 
μόνον οι απλοϊκοί ποιμένες αλλά και οι σοφοί Μάγοι από την Ανατολή, οι οποίοι δεν δίστασαν να 
κάμψουν τα γόνατα και να αποδώσουν τον σεβασμό τους μπροστά στο θείο Βρέφος. Οι 
θρησκευτικοί άρχοντες των Ιουδαίων γνώριζαν από τα βιβλία των Προφητών ότι θα έρθει ο 
Μεσσίας στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, καθώς φάνηκε και από την πληροφορία που έδωσαν στον 
Ηρώδη. Όμως δεν έσπευσαν να επισκεφτούν τον Ιησού, παρ’όλο που η Βηθλέμ απέχει μόλις οκτώ  
χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Και όταν αργότερα οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ ασχολήθηκαν με 
τον Ιησού, ο αποκλειστικός τους σκοπός ήταν να τον εξοντώσουν. 
  
Ο Κύριος είπε: "διδαχτεῖτε ἀπό τό δικό μου παράδειγμα, γιατί εἶμαι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά, 
καί οἱ καρδιές σας θα βροῦν ξεκούραση"(Ματθ. 11,29). Όλοι γνωρίζουμε πόσο απλός και ταπεινός 
ήταν ο Κύριος από τη γέννησή Του μέχρι τη σταυρική Του θυσία. Γι' αυτό, μόνον οι ταπεινές και 
απλές ψυχές μπορούν να προσεγγίσουν, να γνωρίσουν και να ενωθούν με τον ταπεινόν Ιησούν και 
να βρούν κοντά Του ανάπαυση, ειρήνη και αληθινή χαρά. Με το παράδειγμά μας και με την 
προσευχή μας, αδελφοί, ας βοηθήσουμε και άλλους να προσεγγίσουν τον Σωτήρα Χριστόν, να 
φωτιστούν οι ψυχές τους και να Τον δεχτούν, ώστε να απολαύσουν την πραγματική χαρά κι ειρήνη, 
που Εκείνος  προσφέρει. 
  
Συγχρόνως, αδελφοί μου, ιδιαίτερα αυτές τις άγιες ημέρες, ας ενδιαφερθούμε για τους αδελφούς 
μας που είναι ασθενείς, πάσχουν και υποφέρουν από διάφορες αιτίες. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε γι' αυτούς, παρακινώντας και άλλους καλοπροαίρετους συνανθρώπους μας, για να τους 
συμπαρασταθούν κατά τις δυνατότητές τους. 
  
Αλλά, ας έχουμε στις προσευχές μας και όλον τον κόσμο, ο οποίος βασανίζεται από την επάρατη 
πανδημία του COVID-19. Ας παρακαλέσουμε τον Λυτρωτή μας για όλους τους λαούς της γης, για 
τους ασθενείς, τους κατάκοιτους, τους αστέγους, τους αιχμαλώτους, τους φυλακισμένους, τους 
πεινασμένους, για όσους ευρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, τους πρόσφυγες. Αλλά και για και όλους 
εκείνους που ζούν στο σκοτάδι της άγνοιας του αληθινού Θεού και βρίσκονται σε  απόγνωση. 
  
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, όπως ψάλλουμε στους ύμνους της εορτής, η Γέννηση του 
Σωτήρα είναι ένα ιστορικό γεγονός, όμως εμείς το βιώνουμε ως τωρινό και ενεστωτικό. Γι αυτό και 
συχνά επαναλαμβάνεται η λέξη «σήμερον». Μέσα στον λειτουργικό χρόνο που τελούνται τα ιερά 
μυστήρια της Εκκλησίας όλα τα γεγονότα της θείας Οικονομίας, της λυτρωτικής παρουσίας τους 
Υιού του Θεού πάνω στη γη, επαναλαμβάνονται εδώ και τώρα μυστικά, ώστε να μετέχουμε οι 



 

 

πιστοί της σωτηρίας που μας χαρίζουν. Γι αυτό και στη χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία, 
μπορούμε κι εμείς σήμερα να ψάλλουμε μαζί με τους Αγγέλους το "δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ",  να 
αντικρύζουμε μαζί με τους ποιμένες το θείον "Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ"· και μαζί με τους 
Μάγους της Ανατολής να προσκυνούμε τον Βασιλιά των ψυχών μας, προσφέροντας τα δώρα μας: 
αντί χρυσού τις καρδιές μας φάτνες θερμές από αγάπη, για να έλθει να κατοικήσει· αντί σμύρνα την 
ειλικρινή  μετάνοιά μας για τις αμαρτίες μας·  και  αντί λιβάνι την ολόψυχη λατρεία και 
ευγνωμοσύνη μας για την ενανθρώπησή Του και τη σωτηρία που μας χαρίζει από τη φθορά και τον 
θάνατο. 
  
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, 
εύχομαι να ζήσετε τα Χριστούγεννα με υγεία, βαθειά πίστη κι ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας που 
προσέλαβε τη δική μας ανθρώπινη μορφή, για να της χαρίσει τη ζωή και την Ανάσταση και να 
εορτάσετε χαρούμενα και ειρηνικά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.   
  
                                               Ευλογημένα Χριστούγεννα! 
  
                                                + Ὁ Πισιδίας Σωτήριος 
  
  
  


