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φού ο άνθρωπος δεν μπορούσε να έρθει στο Θεό, ο Θεός 
ήρθε στον άνθρωπο, ταυτίζοντας τον εαυτό του με τον άν-
θρωπο με τον πιο άμεσο τρόπο. Ο αιώνιος Λόγος και Υιός 
του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε α-
ληθινός άνθρωπος, ένας από εμάς. Συμμετέχει απόλυτα στο 
κάθε τι που μας αποτελεί κι έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να 
συμμετέχουμε σ’ αυτά που τον αποτελούν, στη θεϊκή του ζω-
ή και στη δόξα του. Έγινε ό,τι είμαστε για να μας κάνει ό,τι 
είναι αυτός. 
 

 Θεός ενώνεται με τη δημιουργία του πιο στενά απ’ 
την κάθε δυνατή ένωση, καθώς γίνεται ο ίδιος αυτό που δη-
μιούργησε. Ο Θεός σαν άνθρωπος εκπληρώνει το μεσολαβη-
τικό έργο που ο άνθρωπος απέκρουσε κατά την πτώση. Ο Ιη-
σούς, ο Σωτήρας μας, γεφυρώνει την άβυσσο ανάμεσα στο 
Θεό και στον άνθρωπο γιατί είναι ταυτόχρονα και Θεός και 
άνθρωπος. Όπως λέμε σ’ έναν από τους ορθόδοξους ύμνους 
της παραμονής των Χριστουγέννων, «Ο ουρανός και η γη σή-
μερον ηνώθησαν, τεχθέντος του Χριστού. Σήμερον Θεός επί 
γης παραγέγονε, και άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε». 
 

 Ενσάρκωση λοιπόν είναι η υπέρτατη πράξη του Θε- 
ού   για   να   μας   απολυτρώσει   και   να   ξανασυνδέσει   την  επικοι-     
 



 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 4-7) 
 

    ᾿Αδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ 
Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ 
νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀ-
πολάβωμεν. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· Ἀββᾶ ὁ πατήρ. 
Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾿ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος 
Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.  
 
 
νωνία μας μαζί του. Έχει περισσότερη σημασία από μια α-
ναίρεση της πτώσης ή μια αποκατάσταση του ανθρώπου 
στην αρχική του κατάσταση μέσα στο Παράδεισο. Όταν ο 
Θεός γίνεται άνθρωπος, αυτό σημαδεύει την αρχή ενός ου-
σιαστικά νέου σταδίου στην ιστορία του ανθρώπου και όχι 
μόνο την επιστροφή του στο παρελθόν. Η Ενσάρκωση ανε-
βάζει τον άνθρωπο σ’ ένα καινούργιο επίπεδο· η τελευταία 
κατάσταση είναι υψηλότερη από την πρώτη. Μόνο μέσα 
στον Ιησού Χριστό βλέπουμε να αποκαλύπτονται όλες οι δυ-
νατότητες της ανθρώπινης φύσης μας· μέχρι να γεννηθεί, η 
αληθινή σημασία της προσωπικότητάς μας μάς ήταν κρυμμέ-
νη. Η γέννηση του Χριστού, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, 
είναι «η γενέθλια ημέρα όλου του ανθρώπινου γένους». 
 

 Χριστός είναι ο πρώτος τέλειος άνθρωπος – τέλειος 
δηλαδή όχι μόνο δυναμικά, όπως ήταν ο Αδάμ με την αθωό-
τητά του πριν από την πτώση, αλλά με την έννοια της απόλυ-
τα πραγματοποιημένης «ομοίωσης». Η Ενσάρκωση λοιπόν δεν 
είναι μόνο ένας τρόπος για ν’ απαλειφθούν τα αποτελέσματα 
του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά είναι ένα ουσιαστικό 
στάδιο στο ταξίδι του ανθρώπου από τη θεία εικόνα στη θεϊ- 
κή    εξομοίωση.    Η    αληθινή    αιτία    λοιπόν    για    την    Ενσάρκωση 
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    Αδελφοί, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο 
Θεός τον Υιόν του, ο οποίος εγεννήθηκε από γυναίκα και 
διετέλεσε υπό τον νόμον, διά να εξαγοράση εκείνους, οι ο-
ποίοι ήσαν δούλοι κάτω από τον νόμον, διά να πάρωμεν την 
υιοθεσίαν. Και επειδή είσθε υιοί, ο Θεός έστειλε στις καρδιές 
σας το Πνεύμα του Υιού του, το οποίον κράζει Αββά, Πατέ-
ρα. Ώστε δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά υιός, εάν δε είσαι 
υιός, είσαι τότε και κληρονόμος του Θεού διά του Χριστού.  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

 

δεν βρίσκεται στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου αλλά στην 
πεπτωκυία φύση του, στην ύπαρξή του που έγινε σύμφωνα 
με τη θεϊκή εικόνα και είναι ικανή να ενωθεί με το Θεό. 
 

πως είπε ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο: «καγώ την 
δόξαν ην δέδωκάς μοι δέδωκα αυτοίς, ίνα ώσιν εν καθώς η-
μείς εν, εγώ εν εαυτοίς και συ εν εμοί. Ίνα ώσι τετελειωμένοι 
εις εν» (Ιωάν. 17, 22-23). Ο Χριστός μάς κάνει ικανούς να 
συμμετέχουμε στη θεϊκή δόξα του Πατέρα. Είναι ο σύνδε-
σμος και το σημείο επαφής. Επειδή είναι άνθρωπος, είναι ένα 
με εμάς· επειδή είναι Θεός, είναι ένα με τον Πατέρα. Έτσι 
μέσω και εν αυτώ είμαστε ένα με το Θεό, και η δόξα του Πα-
τέρα γίνεται δική μας δόξα. 
 

 Ενσάρκωση του Θεού ανοίγει το δρόμο για τη θέω-
ση του ανθρώπου. Το να θεωθεί κανείς σημαίνει, με μεγαλύ-
τερη σαφήνεια, να «χριστοποιηθεί». Η θεϊκή ομοιότητα που 
καλούμαστε να φτάσουμε είναι η ομοίωση του Χριστού. 
Μέσω του Ιησού που είναι Θεάνθρωπος εμείς οι άνθρωποι 
«θεούμεθα», θεοποιούμαστε, γινόμαστε «θείας κοινωνοί φύ- 
σεως»    (Β΄    Πέτρου    1, 4).     Προσλαμβάνοντας     την     ανθρώπινή 
 



μας φύση ο Χριστός που είναι Γιος του Θεού από τη φύση 
του μας έχει κάνει γιους του Θεού κατά χάρη. Εν αυτώ εί-
μαστε “υιοθετημένοι” από τον Θεό Πατέρα, και γινόμαστε 
γιοι εν τω Υιώ. 
 

 Χριστός μετέχει στο θάνατό μας, κι εμείς μετέχουμε 
στη ζωή του. Μόνο Αυτός μπορεί να μας σώσει διότι αποκτά 
εμπειρία εκ των έσω, σαν ένας από εμάς, για όλα αυτά που υ-
ποφέρουμε εσωτερικά καθώς ζούμε σ’ ένα κόσμο αμαρτωλό. 
Η κάθοδος του Θεού καθιστά δυνατή την άνοδο του ανθρώ-
που.  

(Πηγή: Πεμπτουσία) 
 
 

 

Οι ιερείς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ναού  
σας εύχονται καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα! 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     

2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
                 (ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ  μ α ς) 

 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 
 

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  
 

Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 
 

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
                Δοξολογία για το νέο έτος και κοπή βασιλόπιτας   
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