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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου 

ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων

«Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται 
παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτὴρ» (Λουκ. 2, 10 – 12)

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος ἡ ἀναζήτησις τοῦ Σωτῆρος εἶναι γεγονός 
πού τό συναντᾷ κανείς σέ ὅλους τούς χρόνους καί σέ ὅλες τίς ἐποχές, 
διότι κάθε ἐποχή ζεῖ τή δική της περιπέτεια. Κάθε χρόνος ἔχει τίς δικές 
του δυσκολίες καί οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τόν Σωτῆρα, ἀναζητοῦν τήν 
σωτηρίαν τους. 

Στή Βηθλεέμ, ἐκεῖ που γεννήθηκε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, στή 
Βηθλεέμ τῶν Προφητῶν, στή Βηθλεέμ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς Ὑποσχέσεως 
τοῦ Θεοῦ ἔναντι τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἐξ αὐτῆς θά ἐξέλθει ὁ Σωτῆρας 
καί Λυτρωτής, γεννᾶται ὁ Χριστός. Ὁ τοπογραφικός προσδιορισμός τοῦ 
σημείου τῆς Γεννήσεώς Του ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρίαν γιά τόν κάθε ἄνθρω-
πον πού ψάχνει νά ἐρευνήσῃ ἱστορικῶς τό γεγονός. Ὅμως, αὐτή ἡ τοπο-
γραφία ἔχει μία ἀναφορά στήν παγκόσμια ἱστορία, γιατί ὁ Ἰησοῦς, δηλαδή 
ὁ Σωτῆρας, γεννᾶται στή Βηθλεέμ, γιά νά σώσῃ ὅμως ὅλον τόν κόσμον. 
Διότι ἡ Ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον ἦταν σαφής: «Ἐν Σοί 
εὐλογηθήσονται πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς καί γλῶσσαι», δηλαδή μέσα ἀπό 
τόν δικό σου λαόν, εἶπε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ, θά εὐλογηθοῦν ὅλες οἱ φυ-
λές καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμον, ὅποια γλῶσσα καί ἄν ὁμιλοῦν.



Ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, που ἑορτάζομεν 
σήμερον, ἄν καί εἶναι μία παγκόσμια ἑορτή, ἄν καί εἶναι ἡ χαρά τῆς Οἰκου-
μένης, δέν περνάει, δυστυχῶς, μέσα ἀπό τή συνειδητή συγκατάθεση τῶν 
ἀνθρώπων στό Μήνυμά της. Δηλαδή οἱ ἄνθρωποι δέν κατανοοῦν τό νόημά 
της, δέν κατανοοῦν ὅτι Αὐτός πού γεννᾶται σήμερον, Αὐτός τοῦ Ὁποίου 
τήν Γέννησιν ἑορτάζομεν σήμερον, εἶναι Ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά σώσῃ καί 
ἐμᾶς τούς ἴδιους σήμερον. 

Εἶναι ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου καί ὁ προσωπικός μας Σωτῆρας καί 
Λυτρωτής. Γιά αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον οἱ Ἄγγελοι μεταφέρουν τό 
Μήνυμα στούς ἀνθρώπους καί λέγουν ὅτι μᾶς φέρουν τήν εὐχάριστον 
εἴδησιν, ὅτι δηλαδή γεννήθηκε σήμερον ὁ Σωτῆρας. 

«Σήμερον ὁ ἀόρατος φαίνεται, ὁ Θεός ἄνθρωπος γίνεται• ὁ Θεός ὁποῦ 
ἀρχήν δέν ἔχει, σήμερον γεννᾶται εἰς χρόνον• τι ἄλλο περισσότερον; τι 
ἄλλο παραδοξότερον; ποῖος νά ἀκούσῃ καί νά μή θαυμάσῃ; τίς νά τό συλ-
λογισθῇ, καί νά μή καταπλαγῇ, ὅτι ὁ Θεός νά γένῃ ἄνθρωπος; πόθεν καί 
διατί; διά τήν ἐδικήν μας σωτηρίαν• διά τό ἐδικόν μας καλόν, διά νά μᾶς 
ἐλευθερώσῃ ἀπό τοῦ μιαροῦ διαβόλου τάς χείρας», ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Δα-
μασκηνός ὁ Στουδίτης στόν Λόγον του εἰς τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Ὑπάρχει πιό εὐχάριστη εἴδηση γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἀγωνιᾶ 
γιά τό γεγονός τῆς σωτηρίας του; Δέν ὑπάρχει πιό εὐχάριστον γεγονός 
ἀπό τό νά ἀκοῦς ὅτι ὑπάρχει πλέον Αὐτός πού μπορεῖ νά σέ σώσῃ. Καί 
Αὐτός πού μπορεῖ νά σώσῃ σήμερον τόν ἄνθρωπον παγκοσμίως καί οἰκου-
μενικῶς, ἀλλά καί τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς προσωπικῶς, εἶναι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, γιατί ἡ σωτηρία πού χαρίζει δέν εἶναι ἕνα γεγονός ἐπιβολῆς καί 
δυναστείας ἀλλά εἶναι τό γεγονός τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς τοῦ καθενός 
μας. Θέλουμε τήν σωτηρίαν; Ἄν θέλουμε τήν σωτηρίαν, τότε Ἐκεῖνος μᾶς 
σώζει. Τό πρόβλημα εὑρίσκεται στήν ἀπάντηση ἄν θέλουμε. 

Ἑορτάζομεν καί ἐφέτος Χριστούγεννα. Θέλουμε τόν Χριστόν στή ζωή 
μας; Θέλουμε ὁ Χριστός νά γεννηθῇ στήν καρδιά μας; Θέλουμε νά ζοῦμε 
μαζί μέ τόν Χριστόν καί νά εἶναι Ἐκεῖνος πού θά κατοικεῖ μέσα μας, Ἐκεῖ-
νος πού θά φωτίζει τόν νοῦ μας, Ἐκεῖνος πού θά κατευθύνει τίς σκέψεις 
καί τίς πράξεις καί τίς ἀποφάσεις τῆς ζωῆς μας; Ἄν, ἀγαπητοί μου, θέλου-
με, τότε ἡ σωτηρία εἶναι τῶν βουλομένων, εἶναι δηλαδή ἐκείνων πού τήν 
θέλουν. Ἄν, ὅμως, δέν θέλουμε, τότε ὁ Σωτῆρας γεννᾶται μέν, ἀλλά μένει 
ἔξω ἀπό τή δική μας ζωή, ἔξω ἀπο τή δική μας ἐπιλογή μέ ἀποτέλεσμα, 
ἐνῶ ὑπάρχει ἡ σωτηρία, ἐμεῖς νά χανόμαστε μέσα στή ζωή τῆς ἀπόγνωσης, 
τῆς ἀπελπισίας, μέσα στήν τραγική διαδοχική ἐξέλιξη τῶν γεγονότων πού 



Χρόνια Πολλά 
καί ἐν παντί παρά τοῦ δι’ ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

ἀφαιροῦν ἀπό τόν ἄνθρωπον τή χαρά τῆς ζωῆς, τήν εἰρήνη, καί καταστρέ-
φουν ἀκόμα καί αὐτό τοῦτο τό ὑπέρτατον ἀγαθόν τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπον, πού εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ἐν αὐτῇ ἐλευθερία.

Ἡ ἐποχή μας, ὅπως κάθε ἐποχή, ἀναζητᾶ τόν Σωτῆρα της. Δέν ὑπάρ-
χει, ἀδελφοί μου, ἄλλος Σωτῆρας ἐκτός ἀπό Ἐκεῖνον πού μπορεῖ νά μᾶς 
σώσῃ. «Οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ Σῴζων», λέγει τό βιβλικόν κείμενον τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης. Ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός στήν ἱστορία καί στή ζωή τοῦ ἀν-
θρώπου. Ἀποκαλύπτεται σήμερον καί σέ ἐμᾶς καί λέγει: «Εἶμαι μαζί σας. 
Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός σας. Ἐγώ εἶμαι Ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά σᾶς ὁδηγήσῃ στήν 
σωτηρίαν». Καί ἔρχονται οἱ Ἄγγελοι καί ὑμνοῦν: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, 
καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτὴρ». 
Ἄς ἀγαπήσουμε, λοιπόν, αὐτή τή χαρά πού εὐαγγελίζονται οἱ Ἄγγελοι, ἄς 
ἀγαπήσουμε τήν εἰρήνη πού φανερώνει στή Γῆ ὁ Οὐρανός, τήν εἰρήνη τῆς 
ἀγάπης καί τῆς συμφιλιώσεως, τήν εἰρήνη τῆς ἀγαπητικῆς προσεγγίσεως 
μέσα ἀπό τήν δύναμιν τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, μέσα ἀπό τό φρόνημα τῆς 
ταπεινώσεως, τήν ὁποίαν ὁ Σαρκωθείς Ὑιός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐφόρεσεν 
ὡς στολήν Θεότητος και ἐνηνθρώπισε διά νά χαρίσῃ σέ ὅλους ἐμᾶς τήν 
σωτηρίαν. 

Ἄς ἀγαπήσουμε, ἀδελφοί μού, τήν ζωήν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἄς 
Τόν προσκαλέσουμε νά ἔλθῃ στή δική μας ζωή, νά γεννηθῇ στή δική μας 
καρδιά καί τότε ἡ σωτηρία δέν θά ἀποτελεῖ οὔτε προσδώκιμον γεγονός 
οὔτε οὐτοπία. Ἡ Σωτηρία θά εἶναι τό γεγονός τῆς ζωῆς μας μέ τόν Χρι-
στόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι τό Φῶς καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. 

Χρόνια Πολλά. Καλά Χριστούγεννα μέ τήν παρουσίαν τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ στή ζωή μας. Τό Θεῖον Βρέφος νά φέρῃ στίς καρδιές μας ὅλα τά ἀγα-
θά τῆς Γεννήσεώς Του. 

• Να ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τό Κοινωνικόν.


