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Όταν είδε ο Δημιουργός του κόσμου 
 τον άνθρωπο, το πλάσμα των χεριών Του, 

να χάνεται μέσα στην αμαρτία, 
αφήνει την ουράνια δόξα Του 

και κατεβαίνει στη γη 
και την ανθρώπινη φύση ολόκληρη 

από την αγνή και θεία Παρθένο παίρνει, 
γενόμενος αληθινός άνθρωπος. 
Γι’ αυτό είναι δοξασμένος. 
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…ΑΑΑΑυτό είναι για μας η εορτή, αυτό εορτάζουμε σήμε-
ρα: την επίσκεψη του Θεού στους ανθρώπους, για να πλησιά-
σουμε τον Θεό, ή να επιστρέψουμε κοντά Του – διότι αυτό εί-
ναι πιο σωστό να πούμε – ώστε να αποθέσουμε τον παλαιό άν-
θρωπο και να ενδυθούμε τον νέο (Πρβλ. Κολ. γ΄ 9-10). Και όπως 
βρεθήκαμε υπό την εξουσία του θανάτου ως απόγονοι του Αδάμ, 
έτσι  ας  γευθούμε  την  αληθινή  ζωή  ενωμένοι  με  τον  Χριστό  (Βλ.   
 



Α΄ Κορ. ιε΄ 21-22). Κι αυτό θα γίνει με το να γεννηθούμε μαζί με 
τον Χριστό, με το να συσταυρωθούμε, συνταφούμε και συνανα-
στηθούμε μαζί Του. Διότι πρέπει να υπομείνω την αντίστροφη 
πορεία που οδηγεί στο καλό·  και όπως από τα πιο ευχάριστα ήλ-
θαν τα δυσάρεστα, έτσι από τα δυσάρεστα να επανέλθουν τα πιο 
ευχάριστα. «Οὗ γάρ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευ-

σεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε΄ 20). Και αν η γεύση(*) επέφερε την κατα-
δίκη, πόσο περισσότερο μας χάρισε τη δικαίωση το Πάθος του 
Χριστού; 
 
 
 ΛΛΛΛοιπόν ας εορτάζουμε, όχι με ξεφαντώματα αλλά θεϊ-
κά· όχι κοσμικά αλλά υπερκόσμια· όχι τα δικά μας, αλλά τα 
του δικού μας, ή μάλλον τα του Κυρίου· όχι τα της ασθενείας, 
αλλά τα της θεραπείας· όχι τα της δημιουργίας αλλά τα της 
αναδημιουργίας. 
 
 
 ΚΚΚΚι αυτό πώς θα γίνει; Να μη στεφανώσουμε τις εξώθυρες, 
να μη στήσουμε χορούς, να μη στολίσουμε τους δρόμους, να μη 
θρέψουμε το μάτι με κοσμικά θεάματα, να μην τέρψουμε την α-
κοή, να μην εκθηλύνουμε την όσφρηση, να μη διαφθείρουμε τη 
γεύση, να μη χαριστούμε στην αφή – σ’ αυτούς τους δρόμους που 
εύκολα μας οδηγούν στην κακία και από τους οποίους εύκολα ει-
σέρχεται μέσα μας η αμαρτία – να μην αποχαυνωθούμε με ένδυ-
μα απαλό και πλούσιο (για το οποίο το καλύτερο που θα μπορού-
σα να πω είναι ότι είναι άχρηστο) ούτε με λαμπερούς πολύτιμους 
λίθους, ούτε με αστραφτερά χρυσαφικά, ούτε με περίτεχνα βαψί-
ματα που ψευτίζουν το φυσικό κάλλος, εφευρήματα που βλά-
πτουν την εικόνα· όχι με γλέντια και μεθύσια, που ξέρω ότι συ-
νοδεύονται    από    αισχρότητες    και     ασέλγειες    (Πρβλ.    Ρωμ.    ιγ΄    13)     – 
 
(*) Δηλ. το ότι οι Πρωτόπλαστοι δοκίμασαν τον απαγορευμένο καρπό. 



επειδή των κακών δασκάλων είναι κακά τα μαθήματα, ή καλύτε-
ρα από κακό σπόρο κακή σοδειά… 
 
 

ΑΑΑΑν καταφεύγει στην Αίγυπτο, γίνε πρόθυμος συνοδοιπό-
ρος Του. Είναι καλό να εξορίζεσαι μαζί με τον Χριστό, όταν διώ-
κεται. Αν παρατείνει την παραμονή Του στην Αίγυπτο, να μην 
παύσεις να Του αποδίδεις την τιμή και λατρεία που Του ανήκει, 
αλλά και κάλεσέ Τον από την Αίγυπτο. Ζήσε όλες τις ηλικίες 
και αρετές του Χριστού με τρόπο άμεμπτο ως μαθητής του 
Χριστού. Να καθαρισθείς, να περιτμηθείς, αφαίρεσε το κάλυμμα 
που έχεις εκ γενετής. Έπειτα απ’ αυτό δίδαξε στο ιερό, απομά-
κρυνε όσους εμπορεύονται τα ιερά. Να υπομείνεις λιθοβολισμό, 
αν είναι ανάγκη να πάθεις κάτι τέτοιο· θα διαφύγεις απαρατήρη-
τος – πίστεψέ με – ανάμεσα από αυτούς που θέλουν να σε 
λιθοβολήσουν. Θα τους ξεφύγεις όπως ο Θεός. Γιατί ο Λόγος δεν 
λιθοβολείται. Αν προσαχθείς στον Ηρώδη, μη δώσεις πλέον 
καμία απάντηση. Θα εκτιμήσει τη σιωπή σου περισσότερο από 
ό,τι άλλων τους μακρούς λόγους. Αν μαστιγωθείς με φραγγέλλιο, 
ζήτησε και τα υπόλοιπα. Δοκίμασε χολή για τη γεύση, πιες ξίδι, 
ζήτησε εμπτυσμούς, δέξου ραπίσματα, κολαφισμούς· στεφανώ-
σου με αγκάθια, δηλαδή με τις δυσκολίες της θεάρεστης ζωής·  
φόρεσε το κόκκινο εμπαικτικό ένδυμα, δέξου καλάμι, ανέξου να 
σε προσκυνήσουν εμπαικτικά όσοι χλευάζουν την αλήθεια. Τέλος 
πρόθυμα να σταυρωθείς μαζί με τον Χριστό, να νεκρωθείς, να 
ταφείς μαζί Του, ώστε και να συναναστηθείς και να συνδοξασθείς 
και να συμβασιλεύσεις μ’ Εκείνον, κι έτσι να φθάσεις να δεις τον 
Θεό πόσο μεγάλος είναι, και να σε βλέπει κι Εκείνος, ο Οποίος 
προσκυνείται και λατρεύεται ως Τριάς. Αυτός ευχόμαστε να μας 
φανερωθεί καθαρά, όσο είναι δυνατόν σ’ αυτούς που έχουν σώμα, 
μέσω της κοινωνίας μας με τον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας, 
στον Οποίο ανήκει η δόξα αιωνίως. Αμήν.  

 

(από το βιβλίο «Στή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Πατερικές ὁμιλίες», 
σελ. 19 – 21 & 38 – 39, έκδ. Β΄, Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι 2013) 

 



Χριστός ο Θεός, η Σοφία του Θεού,  
ο Λόγος και η άπειρη Δύναμη, 
ο αγαπητός Υιός του Πατρός, 
του οποίου τη δόξα ακτινοβολεί, 
κρατήσας άγνωστο τον τρόπο της ενανθρωπήσεώς Του  
από τις δυνάμεις τις υπερκόσμιες – Αγγέλους –  
και επίγειες – Δαίμονες και Ανθρώπους –  
έγινε άνθρωπος και έκαμε πάλι δικούς Του  
εμάς τους ανθρώπους.  
Γι’ αυτό είναι δοξασμένος. 
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Χριστέ, Συ που έγινες ομοιόμορφος  
με τη γήινη και ευτελή φύση του ανθρώπου 

 και με τη συμμετοχή σου στη σάρκα μας,  
την πολύ κατώτερη, 

μετέδωσες σε μας τη θεία και αθάνατη φύση Σου, 
αφού, γενόμενος άνθρωπος, παρέμεινες Θεός, 

Συ, που ανύψωσες και μεγάλυνες τη δύναμή μας, 
άγιος είσαι Κύριε. 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
֠ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ) ֠ 
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2016, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Δοξολογία για το νέο έτος & κοπή βασιλόπιτας. 
 

Οι Ιερείς, το εκκλησιαστικό συμβούλιο και οι διακονούντες του Να-
ού, ευχόμεθα όπως η ψυχή σου μετατραπεί σε φάτνη για να δεχτεί 
την ἐν Χριστῷ αναγέννηση. Επίσης ευχή μας και προσευχή μας εί-
ναι η σχέση σου με τον τεχθέντα Κύριο να είναι σχέση πνευματική 
και όχι κοσμική.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ. 
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