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             Ἀριθμ. Πρωτ.1756 

Χριστούγεννα  2007  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41η 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,   
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   
 

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,  
 
Χριστός Γεννᾶται καί ἡ γενεθλίους ὕμνους ἄδουσα Ἐκκλησία, μᾶς καλεῖ νά Τόν 

ἀπαντήσουμε συντονισμένοι δοξολογικά καί μέ ἀνυψωτική τήν τάση τῆς καρδιᾶς.  
Ἡ ἐκ μέρους μας ὑπάντηση τοῦ κλίναντος τούς οὐρανούς καί καταβάντος Κυρίου μας, 

προκειμένου νά ἀνακαλέση ἐμᾶς τούς ἀπωσμένους στή ζωή, πρέπει νά εἶναι ἡ ἁρμόζουσα στό 
Θεό καί ὄχι κοσμική, ἀφοῦ μεγαλύτερο θαῦμα, ἀπό τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Σωτῆρος μας, δέν 
εἶδε ποτέ ἄλλοτε ἡ κτίση.  

«Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ Μήτηρ Παρθένος. Τί μεῖζον ἄλλο καινόν εἶδεν ἡ κτίσις;» 
Προσεγγίζοντας μέ ταπεινή διάθεση στή φάτνη τῆς Θεοφανείας, ἐπάραντες τόν νοῦν 

εἰς Βηθλεέμ καί ἔχοντας ὁδηγό τόν θεόπνευστο ὑμνωδό, τόν ἀκοῦμε, ἀπευθυνόμενο πρός τήν 
Παρθένον Παναγία μας, περιγράφοντα τό Μυστήριο:  

Ἡ κοιλία Σου Θεοτόκε, τῆς λέγει, ὁμοιάζει μέ θημωνιά πού εὑρίσκεται στ’ ἁλώνι καί 
προσφέρει σ’ ὅλους μας τόν στάχυ τόν ἀγεώργητο καί θεῖο, πού μέλλει νά θρέψει μέ τήν χάρη 
Του τό ἀνθρώπινο γένος καί νά τό σώσει ἀπό τόν ψυχοφθόρο λιμό.  

Ἀγεώργητος ὁ στάχυς, ἀφοῦ γεννήθηκε χωρίς ἀνθρώπινη σπορά, γι’ αὐτό ἀκόμη καί ἡ 
ἴδια ἡ βλαστήσασα παρθένος Μαρία διερωτᾶται· «πῶς ἐνεσπάρης μοι ἤ πῶς μοι ἐνεφύης ὁ 
λυτρωτής μου καί Θεός;», Ἀγεώργητος ὁ στάχυς καί συνάμα ἀδαπάνητος σιτοδότης !  

Ἴσως γι’ αὐτό ἐπέλεξε ὁ Κύριός μας τήν Βηθλεέμ, πού σημαίνει «οἶκος Ἄρτου», ὡς 
τόπον γεννήσεώς Του. 

Πράγματι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐφανέρωσε τόν ἑαυτό Του σάν τόν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβάντα  Ἄρτο καί διεκήρυξε ὅτι ἀποτελεῖ τήν τροφή ὅλου τοῦ κόσμου.  

Προσφέροντας καί κομματιάζοντας τόν Ἄρτο, στό Μυστικό Δεῖπνο, μᾶς εἶπε ὅτι εἶναι 
τό Σῶμα Του, πού πρέπει νά φᾶμε, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον» καί μᾶς 
διαβεβαίωσε ὅτι ὅποιος εἶναι μαζί Του δέν θά πεινάσει ποτέ καί ὅποιος  κοινωνήσει τή σάρκα 
Του, δέν θά ἀποθάνει, ἀλλά θά  ἀναστηθεῖ ἀπό τόν Ἴδιο, κατά τήν ἐσχάτη ἡμέρα τῆς Δευτέρας 
Του Παρουσίας.  
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Τέκνα μου εὐλογημένα, 
Αὐτός ὁ οὐράνιος Ἄρτος προσφέρεται καί αὐτή τήν ἅγια Νύκτα στήν ἁγία Τράπεζα, 

ἀπό τήν ἔμψυχη Τράπεζα, τήν Παναγία μας.  
Τό πρόσφορο πού φέρνετε γιά τήν Λειτουργία, Αὐτήν (τήν Παναγία μας) συμβολίζει 

τήν «ἄρτον ζωῆς χωρήσασα». Καί ὅπως  μέσα ἀπ’ τά ἁγνά σπλάχνα Της προέρχεται ὁ 
σαρκωμένος Θεός, ἔτσι καί ἀπό τό πρόσφορο ἐξέρχεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, προσφέρων, 
προσφερόμενος καί διαδιδόμενος γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου.  

Ἡ Χάρη Του μέ μυστηριακό, ἀλλά οὐσιαστικό τρόπο, ἑνώνει ὅλους μας, πού 
δοκιμάζοντες ἑαυτούς καί συγχωροῦντες ἀλλήλους, μετέχουμε ἐκ τοῦ ἑνός Ἄρτου, μαζί Του καί 
μεταξύ μας, ὥστε νά ἀποτελοῦμε μιά θεανθρώπινη ἐκκλησιαστική, εἰρηνική κοινωνία.  

Τό ὑλικό γιορταστικό τραπέζι μας εἶναι συνέχεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Σέ καμμιά 
περίπτωση δέν μπορεῖ νά ἀντι- ἤ ὑπο–καταστήσει τήν Τράπεζα τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ κοσμική καί νυκτερινή μάλιστα διασκέδαση εἶναι παντοειδές σκόρπισμα τῆς οὐσίας 
καί τῆς περιουσίας μας. Δέν χορταίνει !  Ἀφήνει μάλιστα μεγαλύτερη αἴσθηση πίκρας καί 
πείνας.  

Ἡ Τράπεζα τοῦ Κυρίου  δίνει τόν «ἡδύν Ἄρτον», τό γλυκό ψωμί, γιά τό ὁποῖο ὅλοι 
πεινᾶμε. Γι’ αὐτό ἄς μετέχουμε πάντοτε σ’ Αὐτή.  Ἀπέχοντας ἀποφασιστικά ἀπό τήν τράπεζα 
τῶν δαιμονίων. Εἶναι κρῖμα νά λιμοκτονοῦμε καί νά τρεφόμαστε μέ τά χαρούπια τοῦ ἄθεου καί 
ἀπάνθρωπου ὑλισμοῦ, ἐνῶ περισσεύει ὁ Οὐράνιος Ἄρτος !  

Ὁ ἀγῶνας μας γιά ἕνα καλύτερο κόσμο πρέπει νά ἀνακεφαλαιώνεται σ’ αὐτόν ἀκριβῶς 
τόν στόχο. Νά λειτουργήσουμε τόν κόσμο ! Νά κάνουμε τόν κόσμο λειτουργημένο, γιά νά 
εἶναι λειτουργικός !  

Ὁ καθένας μας κοινωνῶν ἁγιάζεται, ἀλλά καί ὀφείλει νά ἀγωνίζεται πάντοτε, ὥστε νά 
εἶναι καθαρός σῖτος, ἀπαλλαγμένος ἀπό τά ἄχυρα τῶν παθῶν καί τῶν ἁμαρτιῶν, ὅπως πρέπει 
σέ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί ἡ Λειτουργία (ὡς ἔργον λαοῦ καί πρός χάριν 
τοῦ λαοῦ) εἶναι γεμάτη ἀπό δυναμισμό ! 

Ὅσο κι’ ἄν φανεῖ σέ μερικούς ἐκστατικό, θά τολμήσω νά καταθέσω αὐτήν τήν ἴδια 
πρόταση καί γιά τήν Παιδεία καί τή μόρφωση τῶν παιδιῶν μας. Μή λησμονοῦμε ὅτι τά πάντα 
μέσα στή Λειτουργία εἶναι Χάρη, κοινωνία, ἔλεος, συγχώρεση, εἰρήνη, ἀγάπη, ἀλήθεια καί 
Χαρά !  Γι’ αὐτό καί καταθέτω αὐτή τήν πρόταση.  

Σᾶς μεταφέρω τίς πατρικές ἑόρτιες εὐχές τοῦ ἁγίου Γέροντος καί σεπτοῦ Προκατόχου 
μου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου καί Σᾶς ἀσπάζομαι πατρικά, διαπύρως 
εὐχόμενος, ὡς ἕνας ἐλάχιστος ἐργάτης τοῦ θερισμοῦ καί ταπεινός συνδαιτυμόνας τῆς 
Δεσποτικῆς Τραπέζης.  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῆς 25ης Δεκεμβρίου,  μετά τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. 


