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� «ΜΜΜΜνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων 

       ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας 

       Θεοτόκου· ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων,   

       ἐξαιρέτως δὲ τοῦ προφήτου Δανιὴλ (560 π.Χ.) καὶ τῶν 

       ἁγίων τριῶν παίδων». 
�   Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς κ.λπ. μαρτύρων (287).   
 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
 

ΣΤΟΥΣ 
 

 ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ 
 

…ΣΣΣΣτη γενεαλογία του Κυρίου περικλείονται και άλλα 
πολλά μυστήρια και αλήθειες. Παραθέτουμε μερικά. 

 

ΜΜΜΜε έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για τον παλαιό Νόμο, 
στη γενεαλογία του Ευαγγελίου περικλείονται και ονόματα γυναι-
κών. Ωστόσο και η πρώτη προφητεία της Π. Διαθήκης στο τρίτο 
κεφάλαιο της Γενέσεως, αμέσως μετά από την πτώση των πρωτο-
πλάστων, προλέγει ότι η σωτηρία από τον αρχέκακο όφι θα προ-
έλθει από το σπέρμα της γυναικός. Εδώ το ιερό κείμενο υπαινίσ-
σεται την εκ παρθένου γέννηση του Σωτήρος. Ο ευαγγελιστής 
Ματθαίος θέλει να τονίσει ότι ο ερχόμενος από γυναίκα Μεσσίας 
παρέχει ίση τιμή και δόξα στις γυναίκες, όπως και στους άνδρες. 
Φανερώνει ότι στην καινή κτίση που εγκαινιάζει δεν υπάρχει διά-
κριση ή φραγμός μεταξύ των φύλων, αλλά και τα δύο γένη, μέσα 
στη χάρη της σωτηρίας, είναι εξ ίσου πολύτιμα ενώπιον του Θε-
ού. 

 

ΗΗΗΗ ευαγγελική γενεαλογία γίνεται ακόμη παραδοξότερη, ό-
ταν απαριθμεί γυναίκες και μάλιστα αλλοεθνείς και από έθνη μι-
σητά στον Ισραήλ, όπως ήταν η Μωαβίτιδα Ρουθ. Η γυναίκα ό-
μως    αυτή,   χάρη   στην   αρετή   της,   συμπεριλήφθηκε   στους   προγό-  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9 ---- 10, 32  10, 32  10, 32  10, 32 ---- 40) 40) 40) 40)    
    

    ̓ ΑΑΑΑδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς 

ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρο-

νόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔ-

χουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλεί-

ψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ 

Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατη-

γωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔ-

φραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μα-

χαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 

παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς 

νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύ-

τρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ 

μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρί-

σθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μη-

λωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 

ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις 

καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως 

οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλε-

ψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 
 

 

νους του Ιησού. Εδώ πάλι διαφαίνεται ένα μυστήριο και προμηνύ-
εται μια διπλή αλήθεια. Ο ερχόμενος Θεός μέλλει να αγκαλιάσει 
όλα τα έθνη και αγαπά ακόμη και τους εχθρούς Του. Ένα μόνο 
πράγμα ισχύει ενώπιόν Του, η αρετή της φιλοθεΐας. Για να γίνει 
αποδεκτή η ευαγγελική αυτή αλήθεια από τον Ισραήλ, κατά τη 
μεταιχμαλωσιακή περίοδο, ο Θεός αρχίζει να προετοιμάζει το λαό 
Του με σοφή παιδαγωγία και μέριμνα. Σ’ αυτά τα χρόνια γράφτη-
κε και το βιβλίο του προφήτη Ιωνά. Ο δίκαιος αυτός στάλθηκε α-
πό τον Θεό να κηρύξει μετάνοια για ζωή σε ξένο και εχθρικό λαό, 
τους Νινευΐτες. 
 

ΕΕΕΕξ ίσου παράδοξο και καταπληκτικό είναι και το γεγονός 
ότι η γενεαλογία αναφέρει μεταξύ των προγόνων του Ιησού ονό-
ματα ηθικώς επιλήψιμων και διαβεβλημένων προσώπων, όπως εί-
ναι  οι  πόρνες  Ραχάβ  και  Βηρσαβεέ,  η  γυναίκα  του  Ουρίου,  η  μοι- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, ο Αβραάμ με την πίστιν κατώκησε εις την γην της επαγγελίας σαν 
ξένος σε μια ξένη χώρα, ζων σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, οι ο-
ποίοι ήσαν συγκληρονόμοι της ιδίας υποσχέσεως, διότι επερίμενε την πόλιν, η 
οποία έχει στερεά θεμέλια και της οποίας αρχιτέκτων και δημιουργός είναι ο 
Θεός. Και τι ακόμη να πω; Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγηθώ διά τον 
Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαυΐδ και Σαμουήλ και τους 
προφήτας, οι οποίοι με την πίστιν ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύ-
νης, επέτυχαν την πραγματοποίησιν υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα 
λεόντων, έσβησαν την δύναμιν φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύ-
νατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατά-
ξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως, άλλοι δε 
εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι, διά να επιτύχουν 
μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν. Άλλοι εδοκιμάσθησαν με εμπαιγμούς και 
μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονί-
σθησαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περιπλα-
νώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα αιγών, εστερούντο, υπέφε-
ραν θλίψεις και κακουχίας, (άνθρωποι διά τους οποίους δεν ήτο άξιος ο κό-
σμος), επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. 
Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν διά την πίστιν τους, δεν έλαβαν ό,τι 
είχε υποσχεθή ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς 
μ’ εμάς διά να μη φθάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς.  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

χή Θάμαρ και μερικοί ασεβείς Βασιλείς, όπως ο Ιεχονίας. Με αυ-
τό το Ευαγγέλιο δείχνει ότι ο Χριστός δεν επαισχύνεται τους α-
μαρτωλούς, αλλά αναλαμβάνει όλη την πτώση τους. Καταργεί τη 
διάκριση μεταξύ αμαρτωλών και δικαίων και δέχεται όλους διά 
της μετανοίας, όπως είπε: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ 

ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Μρ. 2, 17). 
 

ΑΑΑΑπό όσα λέχθηκαν παραπάνω για τη γενεαλογία του Κυ-
ρίου καταφαίνεται ότι κάποιο μεγάλο και φοβερό έργο τελεσιουρ-
γείται. Στο Πρόσωπό Του, όπως θα φανεί σε λίγο, καταργούνται 
οι διακρίσεις και καταπίπτουν φραγμοί με κοσμικές διαστάσεις. 
Από το λόγο που θα κηρύξει αργότερα ο Μέγας Παύλος, γνωρί-
ζουμε   ότι   «οὐκ   ἔνι  Ἰουδαῖος  οὐδὲ  Ἕλλην,  οὐκ  ἔνι  δοῦλος  οὐδὲ  
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ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28). Και από έναν άλλο απόστολο και 
ευαγγελιστή μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, 
αλλά δέχεται απ’ όλα τα έθνη εκείνους που Τον φοβούνται, και 
εργάζονται δικαιοσύνη (βλ. Πράξ. 10, 34 - 35). Με άλλα λόγια ο 
αναμενόμενος Λυτρωτής είναι παγκόσμιος και υπερκόσμιος… 
Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία, από το βιβλίο «ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ / 
ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ», σελ. 455 - 456, 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2003, εκδ. ΙΝΔΙΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2003    
 

Ο Ειρμός της δ΄ Ωδής του Ιαμβικού Κανόνος τής του Χριστού Γεννήσεως  
 

Την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους 
προφητεύει ψάλλοντας τον παλαιό καιρό ο προφήτης Αββακούμ, 
όταν αξιώθηκε να δει, με τρόπο ακατανόητο, αυτήν νοερά. 
Γιατί πράγματι παράδοξο βρέφος, ο Λόγος του Θεού, 
βγήκε από το κατάσκιο βουνό, την Παρθένο, 
για να αναγεννήσει την ανθρωπότητα. 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       �  Ε Ο Ρ Τ Η  ΤΩΝ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ  � 
Σήμερα, Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 
η   χριστουγεννιάτικη   εορτή   των   Κατηχητικών  Συντροφιών  της  ενορίας  μας. 
2)           � � �  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  &  Ο Μ Ι Λ Ι Α  � � � � 
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 στις 5:00 μ.μ. θα τελεστεί το Μυ-
στήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Ναό μας. Αμέσως μετά θα ακολουθή-
σει επίκαιρη ομιλία με χριστουγεννιάτικο θέμα από τον Αρχιμ. Νικόδη-
μο Ηλιόπουλο. Θα προηγηθεί του Ι. Ευχελαίου ο Εσπερινός στις 4:30 μ.μ. 
3)                       ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 το πρωί θα γίνει η Θεία Κοινωνία 
των ασθενών. 
4)  ֠ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ �                          
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ. θα αρχίσουν 
στο Ναό μας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
5)    ֠  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016        � 
Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016, 4:30 π.μ. στο Ναό μας Μεσονυκτι-
κό, Όρθρος και Θεία Λειτουργία της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. 
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