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 «Τῶν ἁγίων Προπατόρων». 
   Δανιὴλ τοῦ προφήτου (560 π.Χ.) καὶ τῶν ἁγίων τριῶν  
       παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου καὶ Μισαήλ.  
    Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ (1624) τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.  

 

Χριστούγεννα 
«Χριστός επί γης υψώθητε» 

 

 Ο Χριστός, ο υιός του Θεού, ο προ αιώνων Θεός, το δεύτερον 
πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, ήλθεν επί της γης. «Όταν συνεπληρώθη 
ο χρόνος που είχεν ορίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλεν ο Θεός 
τον υιόν του εις τον κόσμο, ο οποίος έγινεν άνθρωπος από γυναίκα και 
συνεμορφώθη προς τον Μωσαϊκόν νόμον διά να εξαγοράση εκείνους 
που ήσαν υπό την κατάραν του Μωσαϊκού νόμου, διά να λάβουν την 
υιοθεσίαν την οποίαν ο Θεός είχε υποσχεθή». (Γαλάτας Δ΄ 4-5). 
 

 Γι’ αυτό ο Θεολόγος Γρηγόριος εις τον περίφημον λόγον του εις 
τα θεοφάνεια, την Γέννησιν του Χριστού είπεν «Χριστός γεννάται δο-
ξάσετε· Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε· Χριστός επί γης υψώθητε». 
Ο Χριστός που ευρίσκετο εις τους κόλπους του Θεού Πατρός, έκλινεν 
ουρανούς και κατέβη και ευρίσκετο κατά την γέννησίν του εις τας α-
γκάλας της Μητρός, της Παναγίας Θεοτόκου. Αφήκεν προς καιρόν, 
τον θρόνον της Θεότητός του και ήλθεν εις την γην ως τέλειος άνθρω-
πος υπό τας πλέον ταπεινάς συνθήκας μέσα εις ένα παγερόν σπήλαιον 
εις μίαν φάτνην αλόγων ζώων. Πράγματι, «μυστήριον ξένον, ορώ και 
παράδοξον· ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν την Παρθένον· 
την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός», ψάλ-
λει ο μελίρρυτος υμνωδός, μη δυνάμενος να κατανοήση το υπερβαίνον 
τον νουν και την διάνοιαν του ανθρώπου μυστήριον της Θείας συγκα-
ταβάσεως και της επί γης παρουσίας του απείρου Θεού. Ποίος όμως ο 
σκοπός του Παραδόξου και απεριγράπτου τούτου μυστηρίου; Διά να α-
νυψωθή ο άνθρωπος, που έπεσε τόσο τραγικά με την παράβασι και πα-
ρακοή των πρωτοπλάστων. «Ο Θεός έγινε εν ταπεινώσει άνθρωπος, ί-
να ο άνθρωπος γίνη εν δόξη Θεός.  Ο Θεός ενεδύθη την σάρκα του πλά- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖ-
πνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥ-
ρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι 
πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐ-
τῷ· Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ 
σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ 
πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος 
εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμε-
νος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ 
οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας 
καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ 
τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέτα-
ξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς 
τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός 
μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων 
γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.  
 
     

σματος, ίνα το πλάσμα ενδυθή την λαμπρότητα του κτίσαντος. Ο Θεός 
κατήλθεν επί της γης, ίνα η γη υψωθή εις τον ουρανόν». Έγινεν άνθρω-
πος, ο Θεός, διά να ελευθερώση τον άνθρωπον από την δουλείαν της α-
μαρτίας και τον κατατάξη εις την τάξιν των ελευθέρων τέκνων του της 
βασιλείας της Επουρανίου. 
 

 Αφού λοιπόν ο Θεός ήλθεν εις την γην διά να μας ανεβάση εις 
τον ουρανόν, εις τον αιώνιον πνευματικόν του βασίλειον, εκεί όπου 
«θα εξαλείψη παν δάκρυον από των οφθαλμών ημών, και ο θάνατος 
ουκ έσται έτι, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ έσται έτι» (Α-
ποκάλ. ΚΑ΄, 4), πρέπει και ημείς να υψωθούμεν υπέρ τα γήινα, φρο-
νούντες τα υψηλά, έχοντες τον νουν και την καρδίαν εστραμμένην 
πρώτα άνω, προς τον εξ ουρανού καταβάντα και σαρκωθέντα Σωτήρα 
Ιησούν Χριστόν. Αυτή η ανύψωσις, η άνοδός μας, δεν γίνεται βέβαια 
μοιρολατρικά και χωρίς αγώνα. Πρέπει να θέλωμεν και να αγωνιζώμε-
θα διά να πλησιάζωμεν περισσότερον, να συνδεθώμεν στενώτερον και 
να ενωθώμεν ουσιαστικώτερον με τον Χριστόν. Τότε επιτυγχάνεται το 
«Χριστός επί γης υψώθητε». 
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 Δυστυχώς όμως, πόσον μακράν είμεθα από την Θείαν και μακα-
ρίαν αυτήν πραγματικότητα, που μεταβάλλει την γην εις ένα κομμάτι 
του ουρανού, και τους ανθρώπους συνομιλητάς με τους Αγγέλους και 
τους Αγίους!!! Η γη, τα γήινα, τα υλικά, τα φθαρτά, τα αμαρτωλά 
προϊόντα μάς θέλγουν και μας σύρουν αιχμαλώτους, δεν μας αφήνουν 
ν’ ατενίζωμεν τον ουρανόν διά να ακούωμεν τον αγγελικόν ύμνον «Δό-
ξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». 
 

 Οι πολλοί μένομεν ψυχροί και αδιάφοροι, η ψυχή μας μοιάζει 
με τον παγερόν σπήλαιον, και η ζωή μας αναδίδει με τα αμαρτωλά έρ-
γα την δυσοσμίαν του στάβλου με την κόπρον των αλόγων ζώων. 
 

 Και ενώ ο άνθρωπος με την δύναμιν του λογικού του και του 
πνεύματός του αναβαίνη εις τας ουρανίους σφαίρας και κατακτά το 
διάστημα και τους αστέρας, ταυτοχρόνως είναι βυθισμένος εις τας α-
βύσσους των παθών και των μικροτήτων του. Υπερενίκησε την έλξιν 
της γης, έλκεται όμως και σύρεται αιχμάλωτος υπό των σκοτεινών και 
υλιστικών δυνάμεων αυτής. Επάτησε τους πόδας του εις την Σελήνην 
αλλά καταπατείται και συντρίβεται υπό των χαμερπών ορέξεών του. 
Πέταξε εις τα ύψη των άστρων, αλλά κυλίεται ακαταπαύστως εις το 
βόθρον των κακιών και ηθικών αδυναμιών.  
 

 Δεν επρόφθασε η ανθρωπότητα να ησυχάση από τους δύο πο-
λύνεκρους παγκόσμιους πολέμους και τα τραγικά τους επακόλουθα, τα 
οποία συνεχίζουν να έχουν τις φρικτές επιπτώσεις τους σε όλες σχεδόν 
τις εκφράσεις της καθημερινής ζωής, και να, που από του τέλους του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα έγιναν και γίνονται 50 
και πλέον εσωτερικοί εμφύλιοι πόλεμοι και τοπικαί διαμάχαι, με του-
λάχιστον 25.000.000 ανθρωπίνων θυμάτων. Η εκμετάλλευσις, η κερδο-
σκοπία, η ιδιοτέλεια, ο ατομικισμός, τα σύγχρονα αθεϊστικά και υλιστι-
κά μηνύματα –βασικά όπλα των υπερδυνάμεων και των υπερεξουσιών, 
τα οποία επιχορηγούνται με άφθονο χρήμα– προσπαθούν να μεταβάλ-
λουν τον πλανήτη μας εις κοινωνίαν αλληλοϋποβλεπομένων και αλλη-
λοσπαρασσομένων θηρίων, πρωτογόνου υποστάσεως. Ορθότατα είχε 
υποστηρίξει στο παρελθόν κάποιος ουμανιστής, ότι όταν ο άνθρωπος 
εξορίση και εξαφανίση από την ζωήν του, και από την κοινωνία του, το 
Θείον, τότε ο βίος του μεταβάλλεται εις κόλασιν, και δαντικαί φλόγαι 
έρχονται να τον περικυκλώσουν. 

Κυριακή ΙΑ΄ του Λουκά 



Η εορτή των Χριστουγέννων είναι παρηγορία για την ανθρωπό-
τητα. Παρηγορία ότι υπάρχει κάποια ανωτάτη και πανανθρώπινη δύνα-
μις, η οποία αποτελεί την σημερινή σωτηρίαν και την μελλοντικήν α-
ποκατάστασιν της ανθρωπίνης υπάρξεως. 

 

 Γι’ αυτό πρέπει για όλους μας τα φετεινά Χριστούγεννα να απο-
τελέσουν ένα σωτήριον, εγερτήριον σάλπισμα. Αι θύραι του ουρανού, 
από τας οποίας κατήλθεν η στρατιά των Αγγέλων, μένουν πάντοτε α-
νοικταί, διά να ανέρχωνται οι άνθρωποι της γης εις τον θρόνον τού εκ 
του ουρανού κατελθόντος Υιού και Λόγου του Θεού. Αδελφοί μου, 
«Χριστός επί γης υψώθητε». 
Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Παπουτσοπούλου, από το βιβλίο «ΛΟ-
ΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ», σελ. 61-63, Αθήνα 2004  
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                      ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ & ΟΜΙΛΙΑ      
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό μας στην ομιλία του Κωνσταντίνου Γανωτή, γυ-
μνασιάρχη, φιλολόγου, συγγραφέα, ραδιοφωνικού παραγωγού στο ρα-
διόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος με 
θέμα: «Πώς και γιατί γιορτάζει η οικογένεια τα Χριστούγεννα». Θα 
προηγηθούν στις 5:00 μ.μ. το Ιερό Ευχέλαιο και στις 5:50 μ.μ. Χαιρε-
τισμός Ε.ΡΩ. Δωρεάν θα δοθεί το βιβλίο «Μέγας Αλέξανδρος» παρα-
γωγή Ενωμένη Ρωμηοσύνη. 
2)   ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                           
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. θα γίνουν 
στο Ναό μας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
3)                        ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 το πρωί θα γίνει η Θεία Κοινωνία 
των ασθενών.  
4)   ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ    
              ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Εν όψει Χριστουγέννων η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιε-
ρού Ναού μας κάνει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και πα-
ρακαλεί, όπως προσφέρετε τρόφιμα για την αντιμετώπιση των αναγκών 
των αδελφών της ενορίας μας. 
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