
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 

11 Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή 

Τῶν Ἁγίων Προπατόρων
1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς 11ης 
Δεκ. καί ἡ θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἱωάννου τοῦ Χρυσοστό
μου).                                                     •  Ὥρα 7:30 - 10:30π.μ.                                       
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Βύρωνος).

2  Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας θά πραγματοποιηθεῖ ἐπί
καιρος ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας στόν Μητροπολι
τικό  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Καισαριανῆς μέ θέμα: «Ἡ 
αἰτία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ».                                                                   

•  Ὥρα 6 - 7μ.μ.

17 Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο 

Μνήμη τοῦ Ἁγίου  Ἐν δόξου Προφήτου Δανιήλ, 
τῶν ἐν καμίνῳ Ἁγίων Τριῶν Παίδων  

καί τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἐπι σκόπου Αἰγίνης  
τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.

Κατ’ αὐτήν ἄγει τήν ὀνοματική ἑορτή του ὁ Σεβ. Ποι
μενάρχης μας κ. Δανιήλ καί θά τελεσθοῦν οἱ ἐν συνεχείᾳ 
ἀναφερόμενες  Ἱερές Ἀκολουθίες. 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἄς προσέλθουν νά προσευχηθοῦν εἴτε 
στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 16ης εἴτε στήν θεία 
Λειτουργία τῆς 17ης μαζί του.

1  Τό ἑσπέρας τῆς 16ης θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Με
γάλου Ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγί
ου Νικολάου Καισαριανῆς.                      •  Ὥρα 6 - 7:30μ.μ.                     

2  Τό πρωΐ τῆς 17ης θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
τῆς 17ης Δεκ. καί ἡ θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό  
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς.           

•  Ὥρα 7:30 - 10:30π.μ.            

18 Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή

Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως  
1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου καί ἡ 
θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου).

•  Ὥρα 7:30-10:30π.μ.                                          
(Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος).

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017 

5  Ἰανουαρίου 2017 Πέμπτη 
Παραμονή Θεοφανείων 

1  Τό πρωΐ θά τελεσθοῦν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ  Ὄρθρου τῆς 
5ης Ἰαν., τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν  Ὡρῶν τοῦ Μεγά
λου  Ἑσπερινοῦ καί ἡ θεία Λειτουργία (Ἁγίου Βασιλείου 
τοῦ Μεγάλου).                                                  •  Ὥρα 5- 8π.μ.                          

2  Μετά θά τελεσθεῖ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.    
•  Ὥρα 8 - 9π.μ.                                                             

(Κατά τό ἔθος οἱ  Ἱερεῖς θά περιέλθουν τήν Ἐνορία πρός 
ἁγια σμό τῶν οἴκων).

3  Τό ἑσπέρας θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων εἰς τίς ἐνορίες.    

•  Ὥρα 5 - 6μ.μ.
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει καί θά ὁμιλήσει στόν 
Μητροπολιτικό  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαρια
νῆς).                                                                •  Ὥρα 6 - 7:30μ.μ.

6  Ἰανουαρίου 2017 Παρασκευή 
ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

1  Τό πρωΐ  θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς 6ης 
Ἰαν. καί ἡ θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό
μου).                                                                •  Ὥρα 7 - 10π.μ.                                                                     

2  Μετά θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
•  Ὥρα 10 - 11π.μ.

( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν 
Μητροπολιτικό  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαρια
νῆς).                                                              

3  Τό ἀπόγευμα θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ 
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.  

   •  Ὥρα 5 - 6μ.μ.   

7  Ἰανουαρίου 2017 Σάββατο 
Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου 

καί Βαπτιστοῦ 
1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 7ης 
Ἰαν. καί ἡ θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό
μου).                                                           •  Ὥρα 7:30 - 10π.μ.                  
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στήν 
Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καισαριανῆς).

2  Σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς θά τελεσθεῖ Β΄ θεία Λειτουργία 
(Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου)                                 •  Ὥρα 9 - 10:30π.μ.

26 Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα 
Ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 26ης Δεκ. καί 
ἡ θεία Λειτουργία (Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου).     

 •  Ὥρα 7:30 - 10π.μ.
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς).    

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2017 

31 Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς 

1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ  ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 31ης Δεκ. καί 
θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)           

  •  Ὥρα 7:30 - 9:30π.μ.

2  Τό ἑσπέρας θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς 
τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς μνή μης τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου, Ἀρχιεπι σκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.                                                                                

•  Ὥρα 5 - 6μ.μ.                                    
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κοιμητηρίου Βύρωνος).                •  Ὥρα 4 - 5μ.μ.        

1 Ἰανουαρίου 2017 Κυριακή
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 1ης Ἰαν. καί ἡ 
θεία Λειτουργία (Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου). 

•  Ὥρα 7:30 - 10:30π.μ.

2  Μετά θά τελεσθεῖ Δοξολογία ἐπί τῷ Νέῳ  Ἔτει.            •  Ὥρα 11π.μ.      
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Μητροπο
λιτικό  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς).

3  Ἀκολούθως θά πραγματοποιηθεῖ τελετή κοπῆς Βασιλόπιτας τῆς  
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νι
κολάου Καισαριανῆς παρουσίᾳ τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῶν πό λεων, 
τοῦ  Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν συνεργατῶν τῶν Ἐνοριῶν ( Ἱεροψαλτῶν, 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπι τρόπων, Κατηχητῶν καί τῶν Στελεχῶν τῆς φι
λανθρωπικῆς διακονίας).  Ὁ Ποιμενάρχης μας θά ἀπευθύνει εὐχές 
πρός ὅλους καί θά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν Ἀρχῶν, τοῦ  Ἱεροῦ Κλήρου 
καί τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ.                                                                       •  Ὥρα 12μ.

2  Τό ἑσπέρας θά πραγματοποιηθεῖ Ἑόρτιος Ἐκδήλω ση τῆς «Χορω
δίας Νέων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στόν Μη τροπολιτικό Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς. «Δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη Παιδίον 
Νέον, ὁ προαιώνων Θεός».                                          •  Ὥρα 6  - 7μ.μ.

Ε Ι Δ Η Σ H
Ἐπειδή τά Χριστούγεννα ἑορτάζονται κατά τό διανυό-
μενο ἔτος ἡμέρα Κυριακή ἐπέρχονται σημαντικές μετα-
βολές στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες λήφθηκαν 
ὑπ’ ὄψιν κατά τή σύνταξη τοῦ παρόντος Προγράμματος.

23 Δεκεμβρίου 2016 Παρασκευή  

1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 23ης Δεκ.  
καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν 
τῶν Χριστουγέννων.                                                         •  Ὥρα 7:30 - 10π.μ.

ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                     

24 Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο 
Παραμονή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως  

1  Tό πρωΐ θα τελεσθεῖ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 24ης Δεκ. καί 
Α΄ θεία Λειτουργία (Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου). 

 •  Ὥρα 5:30 - 7π.μ.

2  Β΄ θεία Λειτουργία (Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου).                     
•  Ὥρα 8 - 9:30π.μ.

( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καρέα).                       

3  Μεγάλος Πανηγυρικός  Ἑσπερινός τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως στίς 
Ἐνορίες.                                                                               •  Ὥρα 5 - 6μ.μ.

4  Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολαου Καισαριανῆς 
θά τελεσθεῖ εἰδικῶς ὁ Μέγας  Ἑσπερινός τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 
ὅπου θά χοροστατήσει ὁ Ποιμενάρχης μας καί θά ὁμιλήσει ὁ Ἀρχι
μανδρίτης κ. Νικόδημος Σιδέρης, Ἐφημέριος. 

•  Ὥρα 6 - 7:30μ.μ.

25 Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

1  Τό πρωΐ θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς 25ης Δεκ. καί 
ἡ Α΄ θεία Λειτουργία (Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου).              

   •   Ὥρα 5 - 8:30π.μ.     
( Ὁ Ποιμενάρχης μας θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Μητροπο
λιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς).



Τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ  

Κυρίου μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ

τοῦ Μητροπολίτου  
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί  Ὑμηττοῦ 

Δανιήλ

Ἔ νσαρκη οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀποκαλοῦμε τό σχέδιο 
μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός ἐνήργησε γιά τήν σωτηρία καί υἱοθεσία τοῦ 

ἀνθρωπίνου γένους καί γενικῶς γιά τήν πνευματική ἀποκατάστα
ση τῶν ἀνθρώπων μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του καί Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό σχέδιο πού ὁ Θεός κρατοῦσε μυστικό 
καθώς περνοῦσαν οἱ αἰῶνες τό ἀποκάλυπτε κατά τήν διαδρομή τοῦ 
χρόνου σταδιακά συντελούντων καί τῶν ἐπιγείων καί ἀνθρωπίνων 
συνθηκῶν «ὅτε ἤρχετο τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Πρός Γαλάτας 
δ΄, 4). Αὐτό εἶναι τό μυστήριο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ὅσο ὁ ἄνθρω
πος στοχάζεται καί ἐμβαθύνει καί μελετᾶ αὐτό τό μυστήριο τῶν 
μεγαλειωδῶν καί θαυμαστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ διεγείρεται σέ 
δοξολογία τοῦ Παντοδυνάμου, Πανσόφου καί Παναγίου Θεοῦ καί 
ἀναφωνεῖ: 

«Μέγας εἶ Κύριε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου  
καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξομολογεῖται ὅτι παρακαλεῖ καί προσ
εύχεται γονατιστός στό Θεό γιά νά ἐνισχύσει πλουσιοπάροχα καί 
δυναμικά τόν ἐσωτερικό μας ἄνθρωπο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα Του, νά 
κατοικήσει ὁ Χριστός στίς καρδιές μας μέ τήν πίστη καί νά εἶναι 
ριζωμένος καί θεμελιωμένος στήν ἀγάπη. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά 
συλλάβουμε ποιό εἶναι τό πλάτος καί τό μῆκος, τό βάθος καί τό 
ὕψος τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας καί νά γνωρίσουμε τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ, πού ξεπερνάει κάθε θεανθρώπινη γνώση. Ἔτσι θά 
γεμίσει ἡ ζωή μας μέ τήν πλούσια χάρη τοῦ Θεοῦ (Πρός Ἐφεσίους 
γ΄ 1419).

Μ’ αὐτό τό πνεῦμα καί γιά αὐτό τό σκοπό ὀφείλουμε νά με
λετᾶμε πάντοτε μέ ταπείνωση τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, τά ἔργα τοῦ 
Κυρίου ἰδιαιτέρως μάλιστα στήν περίοδο πού ἑορτάζουμε αὐτά τά 
μεγαλειώδη καί θαυμαστά ἔργα τοῦ Θεοῦ. 

Στό μικρό αὐτό κείμενο πού ἀκολουθεῖ θά ἀναφερθοῦμε σέ δύο 
θέματα: 

α΄. Στήν ἐξαγγελία τῆς σωτηρίας μας μετά τήν παράβαση τῆς 
ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Πρωτοπλάστους Προπάτορές μας, πού 
ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχε στήν προαιώνια βούληση τοῦ Θεοῦ τό σχέ
διο αὐτό.

β΄. Στήν θεληματική πνευματική ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τήν 
ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί ἐπιστροφή μας στήν ἐν Θεῷ ζωή, πού 
ἀποδεικνύει ὅτι τό σχέδιο αὐτό ἀπεκάλυψε τά ὕψιστα προσόντα 
 ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ τήν σοφία, τήν ἀγαθότητα, τήν δύναμη τήν 
δικαιοσύνη. 

Ἡ ἐξαγγελία τῆς σωτηρίας 
Τό μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας ἐπραγματοποιήθηκε κατά 

τό προηγούμενο θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό καλούμενο καί εὐδοκία Θεοῦ 
(Πρός Ἐφεσίους α΄ 3) καί ἀποκαλύφθηκε στούς Προπάτορες εὐθύς μετά 
τήν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ μέ ἐκείνους τούς λόγους, τούς 
ὁποίους εἶπε ὁ Θεός πρός τόν ὄφιν, τοὐστέστι τόν διάβολο: 

«Καὶ ἔχθραν θήσω ἀναμέσον τοῦ σπέρματός σου, καὶ ἀναμέσον 
τοῦ σπέρματος τῆς γυναικός· αὐτὸς σοῦ τηρήσει κεφαλήν, σὺ τηρήσεις 
αὐτοῦ πτέρναν» (Γενέσεως γ΄ 15).  

Ὅπου, σπέρμα γυναικός ὀνομάζεται ὁ Χριστός ὡς μή γεννηθείς ἐκ 
σπέρματος ἀνδρός, ὁ ὁποῖος ἐτήρησε, δηλαδή συνέτριψε τήν κεφαλή, 
εἴτε τόν θάνατο, εἴτε τήν ἁμαρτία, εἴτε τήν δύναμη τοῦ διαβόλου, καθώς 
οὕτως ἐννόησαν τό ρητόν ὁ Αὐγουστῖνος, ὁ Ἀμβρόσιος καί πολλοί ἄλ
λοι Πατέρες. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀδάμ, πού ἦταν λυπημένος, διότι ἐνόμιζεν, 
ὅτι παρευθύς ἐπρόκειτο νά ἀποθάνουν κατά τήν ἀπειλή, τήν ὁποία τούς 
προεῖπε ὁ Θεός, ὅτι «ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθα
νεῖσθε» (Γενέσεως β΄ 17)  παρευθύς ἐπρόκειτο νά ἀποθάνουν.

Ὁ διά τοῦτο λυπημένος Ἀδάμ, εὐθύς ὅταν ἄκουσε τόν λόγο αὐτό 
τοῦ Θεοῦ καί χαροποιήθηκε, λαβών καλές ἐλπίδες, ὅτι δέν ἔχει νά ἀπο
θάνει παρευθύς, ἀλλ’ ἔχει νά ζήσει καί νά τεκνογονήσει καί ὅτι πρόκει
ται κάποτε νά ἐλευθερωθεῖ διά τοῦ σπέρματος τῆς γυναικός του ἀπό 
τήν τυραννία τοῦ ὄφεως· διά τοῦτο ἕνεκα τῆς ὑπερβολικῆς χαρᾶς του 
ὀνόμασε μετά τήν παράβαση τήν γυναῖκα του Εὔα, δηλαδή ζωή, διά 
δύο λόγους:

α΄. διότι ἐπρόκειτο νά γεννηθοῦν ἀπό αὐτή πάντες οἱ ἄνθρωποι καί 
β΄. διότι ἀπ’ αὐτήν διά τῆς Θεοτόκου ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἡ 

ὄντως ζωή, ὁ Χριστός, αὐτός πού ἐπρόκειτο νά ζωοποιήσει ὅλους τούς 
τεθενατωμένους. 

«καί ἐκάλεσε τό ὄνομα τῆς γυναικός αὐτοῦ Εὔαν (ὅπερ ἐστί ζωή) 
ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων» (Γενέσεως γ΄, 20). 

Ἐάν δέν ἐννοοῦσε αὐτά ὁ Ἀδάμ, ἤ μᾶλλον ἐάν αὐτά δέν εἶχαν ἀπο
καλυφθεῖ ἀπό τόν Θεό στόν Ἀδάμ, πῶς ἦτο κατάλληλο νά ὀνομάσῃ ζωή 
τήν γυναίκα του; μᾶλλον ἅρμοζε νά τήν ὀνομάσει θάνατο, ὡς θανάτου 
πρόξενο γενομένη· Ἄν δέ καί μετά τούς λόγους αὐτούς τούς πρός τόν 
ὄφιν ἀνεκοίνωσε ὁ Θεός τήν τοῦ θανάτου ἀπόφαση κατά τοῦ Ἀδάμ, 
λέγοντας σ’ αὐτόν «Γῆ εἶναι εἰς γῆν ἀπελεύσει» (Γενέσεως γ΄ 19), ἀλλ’ 
ὅμως τήν ἀπόφαση αὐτή ἔδωκε μαζί μέ τήν ἐπαγγελία ὑπόσχεση καί 
συμφωνία, ὅτι θα ἀνατρέψει αὐτήν ὁ ἐκ σπέρματος τῆς γυναικός τεχθη
σόμενος, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά καταργήσει τόν θάνατον καί νά χαρίσει 
τήν ζωήν, γιά τόν Ὁποῖον προεφήτευσε ὁ Ἰώβ λέγοντας «καταράσαιτο 
αὐτὴν ὁ καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ μέλλων τὸ μέγα κῆτος χει
ρώσασθαι» (Ἰώβ γ΄, 9) καί πάλιν «Οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι» (ὁ 
δράκων δηλαδή) ( Ἰώβ μα΄, 2).

Θεληματική ἀποκατάσταση
(ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἁμαρτία ἐπιστροφή στήν ἐν Θεῷ ζωή)
Μέ τήν ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπετεύχθη 

ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου  ἀπό τό κακό καί ἡ ἐπιστροφή του στό 
ἀγαθό θεληματικά, ἐπειδή ἡ ἀπομάκρυνση ἔγινε θεληματικά, θελημα
τικά ἔπρεπε καί ἦταν δίκαιο νά γίνει καί ἡ ἐπάνοδος. Διαφορετικά ἡ 
ἀναγκαστική προσαγωγή τοῦ ἀνθρώπου στό ἀγαθό θά ἦταν μία πρά
ξη στερητική τῆς ἐλευθερίας του, «ἀφαίρεσις τοῦ προέχοντος ἀγαθοῦ 
καί τῆς ἰσοθέου τιμῆς ἀποστέρησις, ἰσόθεον γάρ ἐστι τό αὐτεξούσιον». 

Ἔπρεπε λοιπόν νά βρεθεῖ ἕνας τρόπος ὥστε καί τό αὐτεξούσιο νά 
μήν παραβιασθεῖ, ἀλλά καί ἡ ἐπάνοδος πρός τό ἀγαθό νά μήν πα
ρεμποδισθεῖ κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης (PG 46, 524).

Στό ἐρώτημα σέ ποιόν ἐναπόκειτο ἡ ἐξεύρεση τοῦ τρόπου γιά 
τήν ἀνόρθωση τοῦ πεσμένου ἀπό τό ὀλίσθημα στό ὁποῖο « τό τρε
πτόν τῆς φύσεως ἡμῶν πρός τό ἐναντίον παρωλίσθεισεν»  ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος ἀπαντᾶ: «Τίνι ἄλλῳ ἤ τῷ Κυρίῳ πάντως τῆς φύσεως» 
(PG 45, 40). Ἀλλ’ αὐτός ὁ τρόπος ἔπρεπε νά εἶναι ἀντάξιος τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτό πού διατύπωσε μέ τούς λόγους αὐτούς ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
ὡς «δέον γενέσθαι» ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας στόν α΄ λόγο του 
περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τό παρουσιάζει ὡς «γεγονός τετελεσμέ
νο», ὅταν γράφει:

«Δέν ἐκινηθήκαμε οὔτε ἀνεβήκαμε ἐμεῖς πρός τόν Θεόν, ἀλλά 
ἐκεῖνος ἐξεκίνησε καί κατέβηκε πρός ἐμᾶς. Δέν ἐζητήσαμε, ἀλλά 
ζητηθήκαμε· δέν ἀνεζήτησε τό πρόβατο τόν ποιμένα, κι ἡ δραχμή 
τόν κάτοχο, ἀλλά αὐτός ἔσκυψε στή γῆ καί βρῆκε τό νόμισμα καί 
ἔφθασε στόν τόπο, ὅπου περιπλανόταν τό πρόβατο, τό πῆρε στούς 
ὤμους του κι ἔθεσε τέρμα στήν περιπλάνηση» (PG 150, 504).

Βέβαια ἀναγνωρίζει καί ὁ ἴδιος ὅτι ἦταν ἀδύνατο στούς ἀν
θρώπους νά ζήσουν κοντά στό Θεό, ἄν δέν πέθαιναν ὡς πρός τίς 
ἁμαρτίες. Ἀλλά ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά ἀποκτείνει τήν ἁμαρτία εἶναι 
μόνο ὁ Θεός. Γιατί αὐτό ναί μέν ὄφειλαν νά τό κάνουν οἱ ἄνθρωποι, 
πού εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά ἐπαναλάβουν τόν ἀγῶνα, ἀφοῦ εἶχαν 
νικηθεῖ θεληματικά, ἀλλά δέν μποροῦσαν οὔτε νά τό πλησιάσουν 
αὐτό, ἐπειδή εἶχαν ἤδη γίνει δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, κατά τό «ᾧ ἥττη
ται τις τούτῳ καί δεδούλωται» (Πέτρου Β΄ β΄ 19).

Ἀλλά πῶς θά μπορούσαμε νά γίνουμε ἀνώτεροι ἀπό τήν ἁμαρ
τία, τήν στιγμή πού εἴμαστε δοῦλοι της; Ἀκόμη ὅμως κι ἄν εἴμαστε 
μεγαλύτεροι «οὐκ ἐστί δοῦλος μείζων τοῦ Κυρίου αὐτοῦ» (Ματθαίου 
ι΄ 24). Ἐπειδή, λοιπόν, αὐτός πού εἶχε τήν ὑποχρέωση νά καταβάλει 
αὐτός τό χρέος καί νά κερδίσει τήν νίκη ἦταν δοῦλος ἐκείνων πού 
ἔπρεπε νά νικήσει στόν πόλεμο, ὁ δέ Θεός πού μποροῦσε νά τό 
ἐπιτύχει δέν  εἶχε ὑποχρέωση, γι’ αὐτό καί οὐδείς ἀπό τούς δύο ἦτο 
δυνατόν νά ἀναλάβει τόν ἀγῶνα μόνος του κι ἔτσι ζοῦσε ἡ ἁμαρτία 
κι ἦταν ἀδύνατο νά ἀνατείλει γιά μᾶς ἡ ἀληθινή ζωή, ἀφοῦ ἄλλος 
ὄφειλε νά σηκώσει τό τρόπαιο τῆς νίκης κι ἄλλος  εἶχε τήν δύναμη 
νά τό σηκώσει. «Τούτων ἕνεκα συνελθεῖν ἐδέησε τοῦτο κἀκεῖνο», 
χρειάσθηκε νά συναντηθοῦν καί τά δύο καί νά γίνουν ἕνας οἱ δύο 
φύσεις καί ἐκείνου πού ἔπρεπε νά πολεμήσει καί ἐκείνου πού μπο
ροῦσε νά νικήσει. 

«Γίνεται τοίνυν καί Θεός μέν οἰκειοῦται τόν ὑπέρ τῶν ἀνθρώ
πων ἀγῶνα, ἄνθρωπος γάρ ἄνθρωπος νικᾶ τήν ἁμαρτίαν, καθαρός 
ὤν ἁμαρτίας ἁπάσης Θεός γάρ ἦν». Καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἀπαλ
λάσσεται ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀπό τό ὄνειδος καί στεφανώνεται μέ 
τόν στέφανο τῆς νίκης ἀφοῦ ἡττήθηκε ἡ ἁμαρτία (PG 150, 512513). 

* * * * *
 Σύμφωνα μέ αὐτά ἡ σωτηρία μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συν

εργασίας τῆς βουλήσεως του Θεοῦ πού ἐκδηλώνεται με τήν Θεία 
Χάρη καί τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου πού ἀνταποκρίνεται μέ τήν 
πίστη στόν Θεό καί τήν ἀποκήρυξη καί ἄρνηση τῶν ἔργων τῆς 
ἁμαρτίας. 
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