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ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Οἱ ἡμέρες αὐτές εἶναι ἡμέρες προετοιμασίας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπο, γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι μας κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά 
νά προετοιμασθοῦμε καλύτερα γι᾽ αὐτή τήν ἑορτή, ἡ καλύτερη ὅμως προετοιμασία μας εἶναι νά 
γεμίσουμε τήν ψυχή μας μέ ἀγάπη καί νά σκορπίσουμε αὐτή τήν ἀγάπη σέ ὅλους τούς 
συνανθρώπους μας, σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

Ὁ δρόμος πρός τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπου θά ἀνακλιθεῖ ὁ δι᾽ ἡμᾶς γεννηθείς Χριστός, εἶναι ὁ 
δρόμος τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου 
πρός τόν συνάνθρωπό του. Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος ἀπό αὐτόν τῆς ἀγάπης γιά νά φθάσουμε στή 
φάτνη. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη γιά νά προσκυνήσουμε τόν Χριστό, γιά νά 
τόν δεχθοῦμε στήν ψυχή μας, γιά νά αἰσθανθοῦμε στήν καρδιά μας τή χαρά τῶν Χριστουγέννων, 
γιά νά νιώσουμε καί ἐμεῖς ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ».

Γι᾽ αὐτό ἄς φροντίσουμε νά προσφέρουμε ὅσο περισσότερη ἀγάπη μποροῦμε, ἔστω καί ἀπό τό 
ὑστέρημά μας. Ἄς ἀνοίξουμε μαζί μέ τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας καί τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας 
στόν ἔρανο τῆς ἀγάπης πού διενεργεῖ καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ σκοπό νά προσφέρει σέ 
ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά δείξουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν 
ἀνάγκη, ἀλλά καί νά βοηθήσει καί αὐτούς νά συμμετάσχουν στή χαρά τῶν Χριστουγέννων ἔχοντας 
τά ἀπαραίτητα ὑλικά ἀγαθά γι᾽ αὐτές τίς ἑόρτιες ἡμέρες.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στηρίζει τό φιλανθρωπικό της ἔργο στή δική σας συμμετοχή στόν ἔρανο 
τῆς ἀγάπης, στή δική σας προσφορά ἀγάπης γιά τούς ἀδελφούς μας. Δέν ἔχει ἄλλους πόρους καί 
ἄλλους τρόπους νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς μας πού ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καί 
δοκιμάζονται ἀπό τήν κρίση, παρά μόνο τή δική σας ἀγάπη καί τή δική σας προσφορά. 

Γνωρίζω τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζετε ὅλοι, ἀλλά σᾶς παρακαλῶ πατρικά νά μήν ξεχνᾶτε ὅτι 
ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού ἔχουν πραγματικά μεγάλη ἀνάγκη καί πρέπει νά τούς βοηθήσουμε.

Ἡ προσφορά σας ἀποτελεῖ μία μεγάλη συμβολή στό ἔργο τῆς ἀγάπης πού προσπαθεῖ νά ἐπιτελέσει 
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι ἀξιοποιεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μέ τόν 
καλύτερο τρόπο γιά χάρη τῶν ἀδελφῶν μας.

Δῶστε μέ ἀγάπη, καί ἡ προσφορά σας αὐτή στόν ἔρανο τῆς ἀγάπης θά σᾶς φέρει πιό κοντά στόν 
Θεό τῆς ἀγάπης, πού θά γεννηθεῖ σέ λίγες ἡμέρες καί πάλι. Θά σᾶς φέρει πιό κοντά στή φάτνη καί 
θά κάνει τήν ψυχή σας φάτνη γιά νά ὑποδεχθεῖ τόν Χριστό, καί γιά νά ἑορτάσετε τά Χριστούγεννα 
ἔχοντας στήν καρδιά σας τόν Χριστό.

Χαρούμενα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Διάπυρος πρὸς τον φιλάνθρωπον Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων


