
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.

ΛΟΥΚΑΣ 22, 14-20
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Η απρόσμενη επίσκεψη: Το θαύμα της ενανθρώπισης

εβραιουσ 1: 1-5

1 O ΘEOΣ, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς 
τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ αυτές 
τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Yιού, 2 τον οποίο 
έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους 
αιώνες· 3 αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας 
τής υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής 
του, αφού διαμέσου τού εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών 
μας, κάθησε στα δεξιά τής μεγαλοσύνης στα υψηλά· 4 τόσο πολύ 
ανώτερος έγινε από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο απ’ αυτούς 
κληρονόμησε όνομα. 5 Eπειδή, σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ: 
«Eσύ είσαι Yιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα;». Kαι πάλι: «Eγώ θα είμαι 
σ’ αυτόν Πατέρας, και αυτός θα είναι σε μένα Yιός;».

γαλατασ 4: 4
4 όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον 
Yιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο·
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Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 9: 2-7

Ύμνοι
Εδόθη εις ημάς Υιός

Ιησούς, όνομα θαυμαστό
Ω, ακούστε ψαλμωδία
Πώς είναι δυνατόν ποτέ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Εβραίους 1: 1-5, Γαλάτας 4: 4

Ομιλία

Η απρόσμενη επίσκεψη:
Το θαύμα της ενανθρώπισης

Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Αν δεν ήταν ο Χριστός

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος

Σ’ ένα λόφο ψηλά 

Ύμνος

Ω δεύτε πιστοί

Στο	τρίτο	εδάφιο	της	επιστολής	
προς	Εβραίους	ο	συγγραφέας	
περιγράφει	με	θεόπνευστη	
ενάργεια	το	ποιος	ήταν	ο	
Ιησούς	πριν	γεννηθεί,	τι	

κατάφερε	με	την	ενσάρκωσή	
Του	και	πως	δοξάστηκε		μετά	

την	ανάληψή	Του.	
Τα	Χριστούγεννα	είναι	η	γιορτή	

που	όχι	απλά	θυμόμαστε	,	
αλλά	στοχαζόμαστε	και	

μελετάμε	το	πιο	θαυμαστό	
γεγονός	της	ανθρώπινης	

ιστορίας.


