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� «ΤΤΤΤῶν ����γίων ΠΠΠΠροπατόρων».  
� Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Ἀρριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (286-287).   
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 ΣΣΣΣήµερα γιορτάζουν όλοι οι Προπάτορες, από τον Αδάµ µέ-
χρι και τον Ιωσήφ και την Παναγία, όλοι εκείνοι που συνετέλεσαν 
ἀπὸ κοιλίας εἰς κοιλίαν να γεννηθεί ο Χριστός.  

ΟΟΟΟ Αδάµ είναι ο πρώτος Προπάτορας. Πλάθοντάς τον ο Κύ-
ριος µέσα στον παράδεισο, ιερούργησε τη γένεση και τη λειτουργία του ανθρωπί-

νου γένους. Ο Αδάµ όµως αµάρτησε και µας µεταβίβασε την αµαρ-
τωλή φύση του. Παρ’ όλα αυτά, ο Αδάµ έγινε τύπος του δευτέρου 
Αδάµ, του Χριστού, γεννήθηκε «�κ τ�ς παρθένου γ�ς», για πρώτη φορά 
γεννούσε η γη. Η γη γέννησε µε το να πλασθεί ο άνθρωπος από το 
χώµα. Ο Αδάµ γεννήθηκε εκ της παρθένου γης, για να είναι προ-
τύπωσις του Χριστού, του γεννηθέντος εκ της αειπαρθένου Μα-
ρίας. Εποµένως, η ιστορία του Χριστού αρχίζει από την ώρα της 
γενέσεως του Αδάµ. Ο δε θάνατος του Αδάµ έγινε αφορµή να κα-
τέλθει ο Χριστός, για να αναστηθεί ο Αδάµ και όλοι εµείς.  
 ΟΟΟΟ Αδάµ πέθανε, διότι παρήκουσε. Ο Χριστός πέθανε, διότι 
υπήκουσε. Ο Αδάµ πέθανε, διότι έφαγε από το ξύλο της γνώσεως, 
θα ζήσει όµως µε το ξύλο της ζωής. Αυτό πήρε ο Χριστός και το 
έκανε Σταυρό. Όπως ο Αδάµ πέθανε τρώγοντας από το ξύλο, το ί-
διο και ο Χριστός πέθανε επάνω στο ξύλο, στο Σταυρό, και αναστήθηκε.  

 ΣΣΣΣπουδαίος Προπάτωρ είναι και ο Νώε, που ήταν δίκαιος. 
Οι προφήται ονοµάζουν το Χριστό δίκαιο, διότι αδίκως εσφαγιάσθη. Ο Νώε 
µε την κιβωτό έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον κατακλυσµό, ε-
νώ ο Χριστός το έσωσε µε την κιβωτό της Εκκλησίας. Άρα, η κι-
βωτός είναι προτύπωσις της Εκκλησίας και ο Νώε του Χριστού. 
 ΑΑΑΑργότερα συναντάµε τον Αβραάµ. Ο Αβραάµ είναι ο γε-
νάρχης  των  Ιουδαίων,  από  την  οσφύ  του  βγήκε  ο  Χριστός  (Γέν.  
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    ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν 

αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, 

ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς 

ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ 

δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰ-

σχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυ-

σάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμε-

νοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 

αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρ-

βαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 
 

    

12, 2· 15, 5· 49, 10), γενάρχης δε της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. 
Ο Αβραάµ εποµένως είναι προτύπωσις του Χριστού.  
 ΟΟΟΟ Αβραάµ προφήτευσε περί του Χριστού. Ο Αβραάµ δε 
σώθηκε µε το νόµο·  παρ’ ότι ήταν ειδωλολάτρης, «�πίστευσε�πίστευσε�πίστευσε�πίστευσε» και η 
πίστις του τον έκανε πατέρα &λων 'µ)ν, όπως λέγει ο απ. Παύλος (Ρωµ. 4, 
16 - 17). Αλλά και ο Χριστός είναι πατ*ρ 'µ)ν. Η Αγία Γραφή λέ-
γει, κανείς να µην ονοµασθεί πατέρας, διότι µόνον ένας Πατήρ υ-
πάρχει, ο Θεός (Ματθ. 23, 9), µία κοιλία γεννάει τους πιστούς. Εν 
τούτοις, ονοµάζουµε τον Αβραάµ πατέρα, γιατί σε αυτόν ζούσε ο ίδιος ο Χριστός. 

ΓΓΓΓια να καταφέρει ο Αβραάµ να κατεβάσει στο ανθρώπινο γένος το 

Χριστό, ώστε να ετοιµασθούν οι καρδιές µας και να θέλουν να τον κάνουν δικό τους, 
χρειάσθηκε να κάνει θυσίες. Ο Θεός τού ζήτησε να βγει από τη 
φυλή του και να πάει σε ξένη χώρα, στη γη της επαγγελίας (Γέν. 
12, 1). Έφυγε εγκαταλείποντας τα πάντα, όπως και ο Χριστός, ο 
οποίος κατέλιπε τους ουρανούς χωρίς να χωρισθεί ποτέ από τον 
Πατέρα του. Ο Αβραάµ, µε το να εγκαταλείψει την πατρίδα του, 
έγινε επίσης προτύπωσις της µοναχικής, αλλά και εν γένει της χριστιανικής ζωής. 

ΜΜΜΜετά τον Αβραάµ, Προπάτωρ είναι ο Ισαάκ. Αυτός δέχθη-
κε εκούσια να θυσιασθεί, γι’ αυτό και ευλογήθηκε. Το ίδιο και ο 
Χριστός δέχθηκε να θυσιασθεί από υπακοή στον Πατέρα του. 
 ´ΑΑΑΑλλος Προπάτωρ είναι ο Ιακώβ, που σηµαίνει Ισραήλ, 
νο0ς 1ρ)ν τ2ν Θεόν. Είναι  ο  άνθρωπος  που  νοιώθει  το  Θεό,  κατανοεί  
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή µας, φανερωθεί, τότε 
κι εσείς θα φανερωθείτε µαζί του δοξασµένοι στην παρουσία του. Απονεκρώ-
στε, λοιπόν, ό,τι σας συνδέει µε το αµαρτωλό παρελθόν: Την πορνεία, την η-
θική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυµία και την πλεονεξία, που είναι ει-
δωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σ’ εκείνους που 
δεν θέλουν να πιστέψουν. Σ’ αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα 
πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όµως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω 
σας: Την οργή, τον θυµό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. 
Μη λέτε ψέµατα ο ένας στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό α-
µαρτωλό εαυτό σας µε τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινού-
ριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύµφωνα µε την εικόνα του δηµιουρ-
γού του, ώστε µε τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σ’ 
αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτµηµένοι 
κι απερίτµητοι, βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι· του Χριστού είναι όλα 
και ο Χριστός τα διέπει όλα. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 
 
 

και θεωρεί τα µυστήρια της θεότητος. Ποιος όµως απεκάλυψε αυ-
τά τα µυστήρια; Ο Χριστός. Εποµένως, όπως ο Ισαάκ και ο Α-
βραάµ, έτσι και ο Ιακώβ ήταν προτύπωσις του Χριστού. Ο Ιω-
σήφ, ο γιος του Ιακώβ, παρ’ ότι πουλήθηκε ως δούλος στην Αίγυ-
πτο, εν τέλει έσωσε τον Ισραήλ. Το ίδιο και ο Χριστός ξενιτεύθη-
κε στη γη, για να µας χαρίσει τον ουρανό. 

ΟΟΟΟ µεν Ιωσήφ έβαλε τους Εβραίους στην Αίγυπτο, ο δε Μω-
υσής τούς έβγαλε· και οι δυο έδωσαν τη ζωή τους, για να υπάρχει 
ανάµεσά τους ο Χριστός. Επίσης ο Μωυσής ήταν νοµοθέτης της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης, ενώ ο Χριστός της Καινής. Το Μωυσή διαδέ-
χθηκε ο Ιησούς του Ναυή, που σηµαίνει σωτήρ. Ο κατ’ εξοχήν ό-
µως σωτήρ είναι ο Χριστός. Άρα, ο Ιησούς του Ναυή ήταν προτύ-
πωσις του Χριστού. Άλλος Προπάτωρ, ο οποίος υπέστη πολλά, 
είναι ο Ιώβ, προτύπωσις των παθών του Χριστού.  
 ΑΑΑΑς αναφέρουµε και ένα άλλο όνοµα, τη Ραάβ. Αυτή ήταν 
µία ειδωλολάτρις πόρνη. Η πόρνη Ραάβ έγινε προµήτωρ της Πα-
ναγίας και του Χριστού. Παρ’ ότι ήταν πόρνη, ο Χριστός δεν την 
εγκατέλειψε. Η σωτηρία της πόρνης έγινε ππππροτύπωσις της σωτηρίας των 

εθνών υπό του Χριστού. Η πόρνη προτύπωσις του Χριστού! 
ΕΕΕΕν  συνεχεία  ο  Ροβοάµ,  ο  Αβιά,  ο  Μανασσής,  ο  Σολοµών 
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και άλλοι βασιλείς και βασίλισσες έγιναν Προπάτορες του Χρι-
στού, αν και ήταν αµαρτωλοί. Ο Θεός τούς καλούσε και τους δεχόταν 
να υπουργήσουν το µυστήριο της σωτηρίας και της Εκκλησίας. 
 ΑΑΑΑς πάµε τώρα στο ∆αβίδ, τον καλύτερο τύπο του Χριστού. 
Ο ∆αβίδ είπε τις περισσότερες και τις πιο κατανοητές προφητείες για το Χριστό.  
 ΕΕΕΕάν διαβάσουµε τη ζωή των προφητών, θα δούµε ότι ο Θε-
ός έλεγε στον Ωσηέ, να νυµφευθεί µία πόρνη (Ωσηέ 1, 2), στον Η-
σαΐα ότι θα τον πριονίσουν, στον Ιερεµία ότι θα τον σκοτώσουν. 
Οι Βαβυλώνιοι έριξαν το ∆ανιήλ στο λάκκο των λεόντων, τους 
τρεις Παίδες στην κάµινο του πυρός. Στη θάλασσα έπεσε ο Ιωνάς, 
ο προφήτης Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό. Όλοι ήταν προτυπώσεις 
του Χριστού. Ο Χριστός δηλ. ήταν, είναι και θα είναι παντού. Αυτός γεννά-
ται και τώρα για µας από τους Προπάτορες µέχρι τον Ιωσήφ και την Παναγία. 

ΑΑΑΑς δούµε τώρα γιατί η Εκκλησία µάς παρουσιάζει σήµερα 
τους Προπάτορες. Όταν ο Χριστός κατέβηκε στον άδη, άρπαξε ό-
λους αυτούς, διότι τον πίστεψαν και τον ακολούθησαντον πίστεψαν και τον ακολούθησαντον πίστεψαν και τον ακολούθησαντον πίστεψαν και τον ακολούθησαν, και τους πήγε στον ουρανό. 
Από αυτούς γεννήθηκε ο Χριστός επί της γης. Και ποια είναι η δική µας α-
ποστολή; Να συνεχίσουµε το τάγµα αυτών των αγίων. Με το βά-
πτισµα γεννηθήκαµε �ν Χριστ8, και µε το Άγιο Πνεύµα γεννάµε το Χριστό, γεν-

νάµε απογόνους, δια των οποίων θα έλθει ο Χριστός κατά τη ∆ευτέρα Πα-

ρουσία. Αλλά, για να υπουργήσουµε, πρέπει, όπως εκείνοι πίστευσαν στο 
Χριστό, να αποφασίσουµε να γίνουµε άγιοιάγιοιάγιοιάγιοι. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουµε Προπάτορες.  
Αρχιµ. Αιµιλιανού Σιµωνοπετρίτου, ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (απόσπ.), από το βιβλίο «ΛΟΓΟΙ ΕΟΡΤΙΟΙ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΙ» 
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Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου 2014, 5:00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠ 
∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2014, 7:00 π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠ 

2)                     � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  ----  Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   � � � � 

Την Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 2014, στις 5:30 µ.µ. ΙερΙερΙερΙερό Ευχέλαιοό Ευχέλαιοό Ευχέλαιοό Ευχέλαιο στο Ναό 
µας. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει ο µο µο µο µ ι λ ί α ι λ ί α ι λ ί α ι λ ί α από τον Αρχιµ. π. Νικόδη-
µο Ηλιόπουλο. Θα προηγηθεί του Ιερού Ευχελαίου ο Εσπερινός στις 5:00 µ.µ. 
3) ΕΕΕΕΚΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΕΕΕΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΦΦΦΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  ΑΑΑΑ∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
Εν όψει των Χριστουγέννωντων Χριστουγέννωντων Χριστουγέννωντων Χριστουγέννων η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα κάνει έκκλη-
ση στα φιλάνθρωπα αισθήµατά σας και παρακαλεί, όπως προσφέρετε διά-
φορα τρόφιµα για την αντιµετώπιση των αναγκών των αδελφών της ενορίας µας. 
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