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Η Παπική εγκύκλιος της ένδοξης εορτής της Γέννησης. 

 

Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Ενός Θεού, Αμήν. 

 

Σας συγχαίρω αγαπημένοι μου για το Νέο  Έτος  2020 και για την λαμπρή εορτή της 

Γέννησης στην οποία υποδεχόμαστε τη Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος 

ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Συγχαίρω όλους τους αγαπημένους μας σε όλες 

τις μητροπόλεις και σε όλες τις Κοπτορθόδοξες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Συγχαίρω όλους 

τους μητροπολίτες και τους επισκόπους, όλους τους ιερείς, τους διακόνους, τους λαϊκούς και 

ολόκληρο τον Κοπτικό λαό. Συγχαίρω επίσης τους νέους, τα παιδιά, τους μικρούς  και μεγάλους 

και εύχομαι σε όλους ευτυχισμένο το Νέο Έτος. 

 

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την ένδοξη γιορτή  των  Χριστουγέννων που συνδέεται με τον 

χρόνο που ζούμε εφόσον  ονομάζετε  Έτος Κυρίου (δηλαδή από την Γέννηση του Κυρίου). Σε 

αυτή τη γιορτή θυμούμαστε πολλές ιστορίες. Από τις σκηνές της γέννησης, είναι οι Μάγοι που 

ήρθαν από την Ανατολή και πρόσφεραν τρία δώρα. Αυτά τα τρία δώρα αντιπροσωπεύουν τη ζωή 

του ανθρώπου. Η μέρες της ζωής του είναι μέρες χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Στη γέννηση του 

Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στα γεγονότα της γέννησης, ο Θεός μας προσφέρει τρία δώρα. Ο 

Θεός μας χαρίζει  πολλά δώρα τα οποία βλέπουμε στα γεγονότα της ένδοξης γεννήσεως. Αυτά τα 

δώρα προσφέρονται στην ανθρωπότητα από τον Θεό για να αποκαταστήσουν τον ανθρωπισμό 

της. Ο ανθρωπισμός που συνδέεται με την ύπαρξη του ανθρώπου, είναι τόσο πολύτιμος. Σε κάθε 

γιορτή της Γέννησης, αναλογιζόμαστε αυτά τα τρία πράγματα για τα οποία θα σας μιλήσω. 

 

Το πρώτο πράγμα είναι ότι ανθρωπισμός επιτυγχάνεται ζώντας την αγάπη. Όταν ο 

άνθρωπος ασκεί, ζει και προσφέρει αυτή την αγάπη τότε η αγάπη γίνεται το μέσον με το οποίο 

πραγματοποιείται ο ανθρωπισμό του. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μια σκηνή που αγαπάμε. Είναι 

η σκηνή των ποιμένων που περνούσαν την νύχτα στους αγρούς για να φυλάνε τα κοπάδια τους. 

Ζούσαν μια πολύ απλή και ταπεινή ζωή. Ωστόσο ζούσαν την αγάπη, την αγάπη των κοπαδιών 

τους και την αγάπη των ανθρώπων και ο Θεός τους εμπιστεύτηκε ώστε να είναι οι πρώτοι που 

έλαβαν τα καλά νέα της γέννησης. Ο άγγελος εμφανίστηκε και τους συνεχάρη λέγοντας: "Σας 

φέρνω χαρμόσυνη είδηση που θα φέρει μεγάλη χαρά σε όλο τον κόσμο" (Λουκάς 2:10). Αυτοί οι 

ποιμένες ζούσαν και πρόσφεραν αγάπη. Όταν έλαβαν το μήνυμα του αγγέλου, έτρεξαν στη 

Βηθλεέμ.  Ήταν τόσο χαρούμενοι όταν είδαν το βρέφος στη φάτνη. Με αυτή την επίσκεψη 

εξέφρασαν τη μεγάλη τους αγάπη. Αυτό είναι  ένα μάθημα για εμάς στο να αισθανόμαστε την 

αγάπη και στο να ζει ο άνθρωπος αυτή την αγάπη για πάντα. 

 

Το δεύτερο δώρο το βλέπουμε στην επίσκεψη των Μάγων. Οι Μάγοι ήταν ξένοι που ήρθαν 

ειδικά από την Άπω Ανατολή. Ήταν ειδικοί στην αστρολογία. Όταν είδαν το ξεχωριστό αστέρι, 

κατάλαβαν ότι ήταν ένα σημάδι για τη γέννηση του Θεού της αλήθειας. Ήταν καλοκάγαθοι με 

μεγάλη αποφασιστικότητα.  
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Βρήκαν τον τόπο γέννησης του Χριστού με την καθοδήγηση του αστέρα. Πρόσφεραν 

καλοσύνη. Ήρθαν από την άπω Ανατολή, συνάντησαν τον βασιλιά, έφτασαν στην φάτνη και 

πρόσφεραν τα δώρα τους. Ήθελαν να κάνουν το καλό. Ήταν τόσο γεμάτοι καλοσύνη, όταν ήρθαν 

και επισκέφτηκαν το βρέφος και του πρόσφεραν τα δώρα τους από χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Το 

σκηνικό αυτό, είναι μία σκηνή από μια καλή πράξη. Ας θυμηθούμε  και τους ανθρώπους της 

Βηθλεέμ και της φάτνης που φιλοξένησαν αυτή την φτωχή γυναίκα, τη μητέρα μας, την Παρθένο 

Μαρία και τον Ιωσήφ τον ξυλουργό. Ήταν έγκυος και ετοιμόγεννη. Δεν υπήρχε κατάλυμα στη 

μεγάλη πόλη της Ιερουσαλήμ ούτε και στο μικρό χωριό εκτός από την φάτνη. Όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι έπραξαν το καλό. Το δεύτερο δώρο λοιπόν είναι να μάθουμε να κάνουμε πάντα το καλό. 

Το δεύτερο δώρο είναι να προσφέρετε καλοσύνη όπως λέμε για τον Θεό: Ας ευχαριστήσουμε τον 

Δημιουργό των αγαθών. 

 

Το τρίτο δώρο είναι να γεύεσαι την ομορφιά. Η γέννηση του Ιησού είναι ένα όμορφο 

θέαμα. Το ομορφότερο ήταν η χορωδία των αγγέλων που εμφανίστηκαν στον ουρανό και έψαλλαν 

χαρούμενα: "Δόξα στο Θεό στους ουρανούς και ειρήνη στη γη και θεία εύνοια και ευλογία στους 

ανθρώπους". (Λουκάς 2:14). Ήταν ένας ύμνος και μια χαρούμενη εκδήλωση. Ήταν μια έκφραση 

ομορφιάς. Η ομορφιά είναι μια ισχυρή αξία που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με τον Θεό. Στη 

γέννησή του, ο Θεός μας δίδαξε την ομορφιά. Μας διδάσκει να γευόμαστε την ομορφιά και να 

προσφέρουμε τα πάντα όμορφα. Η φύση είναι όμορφη και οι καρποί της γης που τρώμε είναι 

όμορφοι. Αυτό που βλέπουμε στον ουρανό, μέρα και νύχτα, είναι όμορφο. Οι εποχές που ζούμε 

είναι όμορφες από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Οι ημέρες της 

ζωής μας γενικά είναι όμορφες και δώρο από τον Θεό. 

 

Αυτά είναι τα τρία δώρα: Ζήστε με αγάπη, κάντε το καλό και γευτείτε την ομορφιά. Αυτά 

τα τρία δώρα τα συναντάμε στην ιστορία της γέννησης. Τα Χριστούγεννα είναι μια νέα αρχή. Τα 

Χριστούγεννα είναι μια νέα χαρά. Τα Χριστούγεννα είναι ένα νέο μήνυμα για κάθε άνθρωπο να 

ξεκινήσει ένα νέο έτος  δοξάζοντας τον Θεό. 

 

Σας συγχαίρω όλους σας αυτές τις ευτυχισμένες μέρες. Σας συγχαίρω για την γιορτή της 

ένδοξης Γέννησης. Στέλνω όλη μου την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους 

αγαπημένους μας, σε όλο τον κόσμο. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα από τη γη της Αιγύπτου και 

από την Κοπτορθόδοξη Εκκλησία, την Μητέρα Εκκλησία, που στέλνει την αγάπη όλων των 

Πατέρων της Ιεράς Συνόδου και όλων των πατέρων όλων των κοπτικών εκκλησιών εδώ στη γη 

της Αιγύπτου. Στέλνω επίσης τους χαιρετισμούς της μακράς ιστορίας μας σε όλες τις εκκλησίες 

μας παντού ανά στον κόσμο. Ο Θεός μαζί σας. Ευτυχισμένο το Νέο Έτος και Καλά Χριστούγεννα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


