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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Μία ουσία, 

Αμήν 

 

Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος και Καλά Χριστούγεννα. Σας συγχαίρω όλους 

επί της ευκαιρίας των Χριστουγένων, της γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού 

Χριστού. Η γιορτή των Χριστουγέννων όπως τα γιόρτασε όλος ο κόσμος στις 25 

Δεκεμβρίου και συνεχίσαμε με τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και τώρα 

γιορτάζουμε εμείς σύμφωνα με το Ανατολικό Κόπτικο ημερολόγιο στις 7 

Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα είναι η αναγέννηση της χαράς και της ευτυχίας του 

Ανθρώπου. Στην ιστορία των Χριστουγένων συναντάμε πολλά γεγονότα και 

πρόσωπα αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο σημαντικά. 
 

Η ιστορία των Μάγων, αυτών των σοφών της Ανατολής, που ήρθαν από μακρινές 

χώρες ακολουθώντας το άστερι όσπου έφθασαν στην Βηθλεέμ, προσκύνησαν το 

Θείο Βρέφος και του πρόσφεραν τα δώρα τους. Αυτό ήταν το τέλος του ταξιδιού 

τους. Αντιθέτως, οι βοσκοί όταν τους ανακοίνωσε ο Άγγελος την μεγάλη χαρά, 

έτρεξαν και αυτοί στην φάτνη, είδαν το βρέφος και την μητέρα του. Γι’αυτούς όμως 

αυτό ήταν η αρχή του ταξιδού τους, μια αρχή χαράς. Για κάποιους ήταν το τέλος και 

για κάποιους ήταν η αρχή. Η χαρά ξεκίνησε με το όνομα “Εμμανουήλ” που σημαίνει 

ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός ήρθε μαζί μας και μαζί και η χαρά. Με λίγες λέξεις,  θέλω 

να στοχαστώ μαζί σας στο βασικότερο σκοπό της Γέννησης του Χριστού που 

ήταν  δώσει χαρά στον κόσμο. ‘Ολες οι λεπτομέρειες της ιστορίας είναι για να 

χαρίσουν χαρά και ευτυχία. Δοξάζουμε την Γέννηση ψάλλοντας με τους Αγγέλους: 

“Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία” (Λουκά 2:14) Η 

φράση σημαίνει χαρά στον κόσμο ή αλλιώς χαρά και ευτυχία για τον κόσμο. Ο 

Χριστός στην Γέννηση του ήρθε για να ευφράνει κάθε καρδία. Η ερώτηση είναι: 

Ποιά είναι τα στοιχεία της χαράς. Ελάτε να τα δούμε μαζί. 
 

Το πρώτο στοιχείο της χαράς στην Γέννηση είναι η Παρθένος Μαρία η Υπεραγία 

και μητέρα όλων μας. Μας γέμισε χαρά με την αγνότητά της. Κανείς δεν μπορεί να 

χαρίσει χαρά αν δεν είναι καθαρός και αγνός. Δεν μπορεί να βγεί καλός καρπός από 

σάπιο δένδρο. Δεν μπορεί κανείς να χαρεί παρά μέσω των καθαρών, των πιστών και 

αγνών. 
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Το δεύτερο στοιχείο είναι οι Μάγοι που μας χάρισαν χαρά με την επίσκεψη και τα 

δώρα που πρόσφεραν στον Χριστό. Ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει χαρά στους 

άλλους με την επίσκεψη του και την αβροφροσύνη του. Σύμφωνα με την Βιβλική 

εντολή ”Να χαίρεστε με εκείνους που χαίρονται και κλαίτε με εκείνους που κλαίνε” 

(προς Ρωμαίους 12:15). Χαρίστε υλικά ή πνευματικά δώρα η έστω και έναν καλό 

λόγο ή ένα χαμόγελο που είναι τα πολυτιμότερα δώρα και που ο καθένας μπορεί να 

τα προσφέρει. 
 

Το τρίτο στοιχείο είναι οι βοσκοί. Οι βοσκοί μας γέμισαν χαρά με την αγρυπνία και 

εντιμότητά τους. Ήταν πολύ απλοί άνθρωποι που βρισκόντουσαν στην ύπαιθρο 

βόσκοντας τα κοπάδια τους. Είδαν τον Άγγελο που τους ανακοίνωσε την μεγάλη 

χαρά. Έτρεξαν με ετοιμότητα και πίστη. Ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει χαρά στους 

άλλους με την εντιμότητα του. Η έντιμη ζωή χαρίζει χαρά στον κόσμο και στο Θεό. 

Όπως λένε και οι γραφές:[Να είσαι έντιμος μέχρι το θάνατο και θα σου χαρίσω το 

στέμα της ζωής]. 
 

Το τέταρτο στοιχείο που χαρίζει χαρά στον κόσμο στην ιστορία της Γέννησης είναι 

το χωριό της Βηθλεέμ. Ένα ασήμαντο μικρό χωριό στο χάρτη που μας γέμισε χαρά 

διότι έδωσε καταφύγιο στην Υπεραγία για να γεννήσει το μικρό Ιησού. 

Προσφέρουμε χαρά δίνοντας καταφύγιο στους άλλους όπως λένε και οι γραφές: 

[Ξένος ήμουν και με πήρατε στο σπίτι] (Ματθαίος 25:35). Πρέπει να προσφέρουμε 

καταφύγιο στους φτωχούς, τους κατατρεγμένους, στους παραγκωνισμένους 

σ’αυτούς που ζουν στο περιθώριο χωρίς φωνή. Στα μικρά, τα ορφανά, τους 

ηλικιωμένους και όσοι χρειάζονται την βοήθεια της κοινωνίας όπως έκανε και η 

Βηθλεέμ. Σήμερα η Βηθλεέμ είναι γνωστή παντού διότι μας χάρισε χαρά και είχε 

την τιμή να  προσφέρει καταφύγιο στον Χριστό. 
 

Το πέμπτο στοιχείο που χάρισε χαρά στον κόσμο είναι οι Άγγελοι που 

εμφανίστηκαν και δόξασαν τον Κύριο με τις ακόλουθες λέξεις: [Δόξα εν Υψίστοις 

Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία] (Λουκά 2:14) Αυτός ο στίχος έγινε 

σύνθημα, αγαπημένη ρήση, και φωνή των αγγέλων. Ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει 

χαρά στους άλλους με την δοξολογία και την προσευχή και την ευλαβή 

προσκύνηση. 
 

Η ιστορία της Γέννησης και της ενσάρκωσης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι 

μοναδική διότι ο Κύριος στην γέννησή του μας δίνει την απάντηση στο “Πως να 

δώσουμε χαρά στους άλλους” Στοχάζοντας τις λεπτομέρειες αυτού του μοναδικού 

γεγονότος, βρίσκουμε παραδείγματα και πνευματικές οδηγίες στο πως να 

χαροποιείς τον κόσμο. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Στην Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συγχαίρω όλες τις εκκλησίες μας ανά 

τον κόσμο, όλες τις Κοπτορθόδοξες εκκλησίες που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, 

όλους τους Αρχιεπισκόπους, τους ιερωμένους, τους μοναχούς και τις μοναχές 

Συγχαίρω επίσης όλους τους χριστιανούς, τα συμβούλια των εκκλησιών, αυτούς που 

υπηρετούν στις εκκλησίες, τα παιδιά και όλες τις χριστιανικές οικογένειες. Σας 

συγχαίρω όλους στο όνομα της Κοπτορθόδοξης εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου και 

όλων των Οργανισμών εδώ στην Αίγυπτο . Σας συγχαίρω αγαπημένα μου παιδιά και 

σας εύχομαι έναν ευτυχισμένο Καινούργιο Χρόνο. Η χαρά της Γέννησης δεν είναι 

μόνο για μια μέρα αλλά επεκτείνεται σε όλες τις μέρες του χρόνου. Ο Χριστός να 

ευλογεί την ζωή σας με όλα τα καλά, με χαρά, αγάπη και ειρήνη. Χρόνια Πολλά. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


