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ε το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός «κλίνας οὐρανοὺς κατέρχε-
ται». Κατεβαίνει στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί όμως να 
διαλέξει αυτόν τον τρόπο ο Θεός για τη σωτηρία μας; Πολλοί λό-
γοι συνέτρεξαν γι’ αυτό. Ας δούμε έναν.  
 

 ιά του Αδάμ «ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ 
τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος» (Ρωμ. 5, 12) και βασίλευσε σε όλο το γέ-
νος των ανθρώπων. Επειδή ήταν εκούσια η υποταγή του ανθρώ-
που στην αμαρτία, ο διάβολος απέκτησε νόμιμο δικαίωμα πάνω 
του. Τον έκαμε αιχμάλωτό του, κυριαρχώντας πάνω του με τον 
θάνατο. Δεν ασκούσε δηλαδή παράνομη κυριαρχία, αφού ο άν-
θρωπος υποτάχθηκε με τη θέλησή του σ’ αυτόν. 
 

 υνεπώς, οι άνθρωποι, ως «ἑκόντες ἡττηθέντες», έπρεπε να 
αντιπαλέψουν οι ίδιοι τον διάβολο. Ήταν δική τους υποχρέωση 
να πολεμήσουν για να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θά-
νατο. Ήταν όμως τόσο ολοκληρωτική η υποδούλωσή τους, που 
κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ξεφύγει από την κυριαρχία 
του σατανά. Ούτε καν οι προ Χριστού άγιοι. 
 

πό την άλλη, ο Θεός είχε τη δύναμη να συντρίψει τον 
διάβολο, όμως δεν ήταν δίκαιο να επέμβει. Δεν ήταν αυτός που 
είχε αμαρτήσει. Δεν είχε τέτοια υποχρέωση. «Οὐδενὸς ὑπόχρεως 
ἦν». Η επέμβασή του θα έδινε στον διάβολο το δικαίωμα να τον 
κατηγορήσει επί αδικία. Έτσι λοιπόν «ἡ ἁμαρτία ἔζη» και ήταν α-
δύνατο να ανατείλει η αληθινή ζωή στον κόσμο. Ο Θεός, απολύ- 
τως δίκαιος ων, αν και επιθυμούσε διακαώς τη σωτηρία του αν-
θρώπου, δεν επενέβαινε. Έπρεπε κάποιος άνθρωπος να συντρίψει 
την  αμαρτία.  Να  νικηθεί  ο  θάνατος  «ἐκ  τῶν  ἔνδον», μέσα από την 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Ματθ. β΄ 1-12) 
 

    Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡ-
ρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
Ἱεροσόλυμα λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 
Eἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυ-
νῆσαι αὐτῷ. Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα 
Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεν-
νᾶται. Oἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέ-
γραπται διὰ τοῦ προφήτου· Καὶ σύ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐ-
λαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμε-
νος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ 
καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαι-
νομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· Πορευθέν-
τες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγεί-
λατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες 
τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατο-
λῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· ἰδόν-
τες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, καὶ ἐλθόντες 
εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 
πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς 
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· 
καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλ-
λης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 
 
 

ανθρώπινη φύση. Ποιος θα ήταν ο άνθρωπος αυτός; 
 

  σοφία και η φιλανθρωπία του Θεού δεν ήταν δυνατόν να 
μην εξεύρει τη λύση: Ο ένας από την Αγία Τριάδα σαρκώνεται. 
Γεννιέται ως άνθρωπος. Ενώνει πραγματικά στο πρόσωπό του δύο 
φύσεις: Τον άνθρωπο, που έπρεπε να αναλάβει τον πόλεμο κατά 
της αμαρτίας· και τον Θεό, που είχε τη δύναμη να νικήσει. Ο Χρι-
στός προσλαμβάνει τη φύση που είχε ο Αδάμ πριν από την παρά-
βαση, την ελεύθερη από την αμαρτία. Είναι συνεπώς ο κατάλλη-
λος άνθρωπος, για να αναλάβει τον υπέρ των ανθρώπων αγώνα. 
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    ̈̈ Όταν ο Ιησούς εγεννήθηκε εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τας ημέ-
ρας του Ηρώδη του βασιλέως, έφθασαν μάγοι από την Ανατολήν εις τα Ιε-
ροσόλυμα και ερωτούσαν, “Πού είναι εκείνος που εγεννήθηκε, ο βασιλεύς 
των Ιουδαίων; Διότι είδαμε το άστρον του να ανατέλλη και ήλθαμε να τον 
προσκυνήσωμεν”. Όταν άκουσε αυτά ο βασιλεύς Ηρώδης, εταράχθηκε και 
μαζί του όλη η πόλις των Ιεροσολύμων και, αφού συγκέντρωσε όλους τους 
αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, εζητούσε να πληροφορηθή από 
αυτούς πού θα γεννηθή ο Χριστός. Εκείνοι δε του είπαν, “Εις την Βηθλεέμ 
της Ιουδαίας, διότι είναι γραμμένον διά του προφήτου, Και συ, Βηθλεέμ, γη 
του Ιούδα, δεν είσαι με κανένα τρόπον η μικρότερη μεταξύ των ηγεμόνων 
του Ιούδα, διότι από σε θα προέλθη ένας αρχηγός, ο οποίος θα κυβερνήση 
τον λαόν μου, τον Ισραήλ”. Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφά τους μάγους 
και εξακρίβωσε από αυτούς τον χρόνον που εφάνηκε το άστρον. Κατόπιν 
τους έστειλε εις την Βηθλεέμ και τους είπε, “Πηγαίνετε και εξετάσατε α-
κριβώς περί του παιδίου. Και όταν το βρήτε, ειδοποιήσατέ με, διά να έλθω 
και εγώ να το προσκυνήσω”. Αυτοί, αφού άκουσαν τον βασιλέα, έφυγαν. 
Και να, το άστρον, το οποίον είχαν ιδή να ανατέλλη, προηγείτο, έως ότου 
ήλθε και εστάθηκε επάνω εις το μέρος, όπου ευρίσκετο το παιδί. Μόλις εί-
δαν το άστρον, αισθάνθηκαν μεγάλην χαράν. Και όταν εμπήκαν εις το σπί-
τι, είδαν το παιδί μαζί με την Μαρίαν την μητέρα του και έπεσαν εις την γην 
και το προσκύνησαν· κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς των και του προσέ-
φεραν για δώρα χρυσόν και λιβάνι και σμύρναν. Και επειδή καθωδηγήθη-
σαν με όνειρον υπό του Θεού να μη επιστρέψουν εις τον Ηρώδην, ανεχώ-
ρησαν εις την πατρίδα τους από άλλον δρόμον. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

 
 

 Χριστός λοιπόν, αν και αναμάρτητος, χωρίς να υπόκει-
ται συνεπώς σε θάνατο, δέχτηκε με τη θέλησή του να πάθει επί 
του Σταυρού και να πεθάνει κανονικά, όπως και οι λοιποί υπό την 
αμαρτία άνθρωποι. Ο διάβολος επειγόταν να τον θανατώσει, για να 
τον υπαγάγει στην κατοχή του, όπως όλο το ανθρώπινο γένος. Έ-
τσι όμως διέπραξε εσχάτη αδικία, γιατί ο θάνατος είναι συνέπεια 
της αμαρτίας και μόνο. Ο διάβολος δεν είχε το δικαίωμα να επι-
φέρει θάνατο σε άνθρωπο που δεν διέπραξε αμαρτία. Δεν είχε κα-
νένα δικαίωμα πάνω στον αναμάρτητο Χριστό. «Ἔρχεται ὁ τοῦ κό-
σμου  τούτου  ἄρχων  καὶ  ἐν  ἐμοὶ  οὐκ ἔχει οὐδὲν» (Ιω. 14, 30). Σε μένα,  



λέει ο Χριστός, δεν θα βρει τίποτε δικό του (καμμιά αμαρτία) ο 
διάβολος, που να του δίνει εξουσία ή κάποιο δικαίωμα πάνω μου. 
 

 τσι ο διάβολος «ἐνεπαίχθη» και νικήθηκε. «Ἔλαβε σῶμα 
καὶ Θεῷ περιέτυχε», συνάντησε τον Θεό. Με τον θάνατο του Χρι-
στού «ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται». Καταδικάζοντας, 
χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, σε άδικο θάνατο τον Χριστό, κα-
τακρίθηκε και καταδικάσθηκε οριστικά και αμετάκλητα, χάνοντας 
διά παντός την εξουσία του. Έτσι ο Χριστός δεν άρπαξε αυθαίρε-
τα, με την υπερβολή της δύναμής του, τους αιχμαλώτους από τον 
διάβολο, αλλά τους ελευθέρωσε δικαιωματικά, «ψήφῳ δικαίᾳ». 
Όχι επειδή είχε τη δύναμη, αλλά επειδή ήταν πλέον δίκαιο να 
τους ελευθερώσει (Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας).  
 

  Θεός σαρκώνεται λοιπόν, γιατί μόνο ως Θεάνθρωπος 
μπορεί να αναλάβει δικαιωματικά τον αγώνα κατά του θανάτου 
και να νικήσει.  

(Πρωτ. Δ. Μ., «Λυχνία Νικοπόλεως», μηνιαίον περιοδικόν Ιεράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Δεκέμβριος 2019, σελ. 3) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι τα Χριστούγεννα θα τελεστούν δύο θείες 
λειτουργίες, η πρώτη 5:00 - 8:00 π.μ. και η δεύτερη 8:40 - 10:00 
π.μ., την Πρωτοχρονιά θα τελεστεί μία θεία λειτουργία 7:00 - 
10:00 π.μ. και τα Θεοφάνεια θα τελεστούν δύο θείες λειτουρ-
γίες, η πρώτη 6:00 - 9:00 π.μ. και η δεύτερη 9:30 - 10:30 π.μ. Α-
νώτερο όριο συμμετεχόντων σε κάθε θεία λειτουργία είναι 50 ά-
τομα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 

 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, οι ιερείς 
του ναού και οι διακονούντες σ’ αυτόν σας εύχονται όπως ο εν 
σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακλιθείς Ιησούς Χριστός διά την 
ημών σωτηρία χαρίζει πνευματική πρόοδο και προσωπική - οικογε-
νειακή υγεία. Για το νέο έτος καλή και ευλογημένη χρονιά!  
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