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                                                        ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
        25 Δεκεμβρίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Το όνομα  Ε μ μ α ν ο υ ή λ  αναφέρεται στο σωτήριο έργο της θέωσης του 
ανθρώπου. 

Δηλώνει την προσωπική ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης 
στο Χριστό.

Η ενανθρώπηση του  Ε μ μ α ν ο υ ή λ  αποτελεί την πραγματοποίηση της 
ελπίδας της Παλαιάς Διαθήκης για τη Βασιλεία του Θεού. Τελειώνει ο 
χρόνος της προπαρασκευής και της αναμονής. 

Δίνει το σύνθημα για την έναρξη της αιωνιότητας για τους Χριστιανούς. 
Βεβαιώνει ότι ο Θεός κατέρχεται και πορεύεται προς τον άνθρωπο, για 

να τον ανεβάσει στην περιοχή των υπερκοσμίων. 
Έγινε άνθρωπος σαν εμάς για τη θεοποίηση του ανθρώπου. 
Μας μεταφέρει τη θεία επιθυμία Του. Να γίνουμε Υιοί Θεού.
Έγινε αδύνατος, για να μας δυναμώσει. Τυλίχθηκε στα σπάργανα, για να 

μας απαλλάξει από της αμαρτίας τα δεσμά.
Η ψυχή μας ζητά τη λύτρωση. Τη γαλήνη. Τη σωτηρία. Τον   

Ε μ μ α ν ο υ ή λ .
Δεν την χορταίνουν, κατά βάθος, η πρόοδος.  Η μοντέρνα ζωή. Οι 

ανέσεις. Οι διασκεδάσεις.
Αυτές ισχύουν μόνο σ’ ότι αφορά στην επιφάνεια του καθημερινού βίου.
Ο Χριστός έγινεν άνθρωπος, για να μας ανακουφίσει από την κακή και 

βαρειά συνείδηση. 
Να μας σηκώσει το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας.
Να εκθρονίσει την αμαρτία από την καρδιά του ανθρώπου. 
Να γκρεμίσει το θρόνο του διαβόλου. 



Να καλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. 
Να δώσει τη ζωή Του “λύτρον αντί πολλών”. 
Να επαναφέρει τον άνθρωπο προς το Δημιουργό.  Προς το αρχέυπόν 

Του .
Ο έσχατος σκοπός της ενανθρώπησης έγκειται στο να θεώσει τον 

άνθρωπο σ’ όλο του το είναι. Στην ψυχή του. Στο σώμα του. Στη σκέ- ψη 
του. Στην αίσθησή του.

Έτσι η ενσάρκωση Του Λόγου έγινε δική μας θέωση. Η κένωσή Του 
έγινε δική μας πλήρωση. 

Η συγκατάβασή Του έγινε δική μας ύψωση.
Το πάθος Του δική μας απάθεια. 
Ο θάνατός Του μας χάρισε την αθανασία.
Η ενσάρκωσή Του είναι έργο της αγάπης Του.
Ας του ανταποδώσουμε τα ίσα .
Ας ζούμε με Εκείνον.  Για Εκείνον. Σ’ Εκείνον.
Μόνον τότε θ’ αποκτήσει η ζωή μας νόημα.
Φίλε μου, χρόνια πολλά.
 Χριστιανικά.
Πάντα Χριστοφόρα.
                                         
              
                                               Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 	Ο	ιερέας	
	 	 	 	 					της	ενορίας	σου
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