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ΑΑΑΑπό σήµερα πια µπαίνουµε φανερά στην περιοχή της µε-
γάλης εορτής του Σωτήρος µας Ιησού Χριστού. Το σηµερινό Ευ-
αγγέλιο µάς λέγει για τους προγόνους του Ιησού, του Υιού του 
Θεού που ήρθε σε µας κι έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία µας. Α-
πό τον Αβραάµ µέχρι τον Ιωσήφ είν’ ένας µακρύς κατάλογος µε 
τα ονόµατα των προγόνων του Ιησού Χριστού σαν ανθρώπου. Ο 
κατάλογος αρχίζει από τον Αβραάµ, γιατί εκείνος είναι γενάρχης 
των Εβραίων και σε κείνον ο Θεός έδωκε την υπόσχεση πως από 
τη γενιά του θα γεννηθεί ο Χριστός.  

ΕΕΕΕµείς τώρα ας αφήσουµε τον κατάλογο µε τα ονόµατα. Ο 
απόστολος Παύλος γράφει πως το όνοµα Ιησούς είναι «τὸ ὑπὲρ 

πᾶν ὄνομα», πάνω δηλ. απ’ όλα τα ονόµατα. Κι’ όπως βλέπου-
µε σήµερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, το όνοµα Ιησούς δεν το έδωκαν οι 
άνθρωποι στον Υιό του Θεού που έγινε άνθρωπος. Το έδωκε ο ίδιος ο 

Θεός. Έτσι είπε ο άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ, που θορυβήθηκε όταν 
κατάλαβε πως η Παρθένος Μαρία ήταν έγκυος. Θα γεννήσει παιδί, του 
είπε, και θα το ονοµάσεις Ιησούν. Μα πιο πρώτα το είχε πει και ο αρχάγγε-

λος Γαβριήλ στην παρθένο Μαρία, όταν πήγε σταλµένος από το Θεό 
στη Ναζαρέτ, για να ευαγγελισθεί τη µεγάλη χαρά που περίµενε ο 
κόσµος. Θα γεννήσεις, της είπε, υιό και θα του δώσεις το όνοµα Ιησούς. Αυτό 
το  όνοµα  δε  δόθηκε  στην  τύχη.  Είναι  το  όνοµα  που  φανερώνει  τι 
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    ᾿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. 
 

 

θα ερχότανε να κάµει στον κόσµο ο Υιός του Θεού. Μέσα στο ίδιο το 

όνοµά του υπάρχει το έργο και η αποστολή του Χριστού, γιατί το Ιησούς, που 
είναι όνοµα εβραϊκό, στην ελληνική γλώσσα θα πει Σωτήρας. Ο 
άγγελος Κυρίου που παρουσιάσθηκε στον Ιωσήφ, δεν παράλειψε 
και να εξηγήσει γιατί ο Χριστός θα έπαιρνε το όνοµα Ιησούς· για-
τί αυτός, είπε, θα σώσει το λαό του από τις αµαρτίες του. 

 ΝΝΝΝα µη θαρρούµε λοιπόν κι εµείς, πως ο Υιός του Θεού ήρ-
θε για τίποτ’ άλλο εδώ στη γη παρεκτός για να µας σώσει από τις 
αµαρτίες µας. Όλα τα άλλα όσα µας λείπουνε µπορούµε να τα 
βρούµε και να τα φτιάξουµε µόνοι µας· µόνο την αµαρτία µας εί-
µαστε ανήµποροι να νικήσουµε και µόνο τη σωτηρία µας δεν είναι 
τρόπος να βρούµε. Εκεί που θαρρούµε πως είµαστ’ ευτυχισµένοι 
µέσα στα καλά που µας δίνει ο κόσµος, εκεί κι αισθανόµαστε πως 
είµαστε δυστυχισµένοι και ταλαίπωροι, γιατί µας τρώγει µέσα µας 
το  σαράκι  της  αµαρτίας  και  µας  βαραίνει  η  ένοχη  συνείδησή  µας. 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, ο Αβραάµ µε την πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υ-
ποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές µε τον Ισαάκ και 
τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόµοι της ίδιας υποσχέσεως. Κι αυτό, για-
τί περίµενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεµέλια και που αρχιτέκτονας και 
δηµιουργός της θα ήταν ο Θεός. Χρειάζεται να συνεχίσω; ∆εν θα µε πάρει ο 
χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαµψών, τον Ιεφθάε, τον 
∆αβίδ, τον Σαµουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασί-
λεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων του 
Θεού, έφραξαν στόµατα λεόντων· έσβησαν τη δύναµη της φωτιάς, διέφυγαν 
τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεµο, έ-
τρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύµατα· γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή 
τούς ανθρώπους τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο, χωρίς να δε-
χτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι µπορούσαν ν’ αναστηθούν 
σε µια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίµασαν εξευτελισµούς και µαστιγώσεις, ακό-
µη και δεσµά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκι-
µασίες, θανατώθηκαν µε µαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυµένοι µε προβιές και 
κατσικίσια δέρµατα, έζησαν µε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και 
κακουχίες –ο κόσµος δεν ήταν άξιος να ’χει τέτοιους ανθρώπους– πλανήθη-
καν σε ερηµιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπά-
νω, παρά την καλή µαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε 
ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για µας, έτσι ώστε να µη φτά-
σουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εµάς. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 
 

 

 

Την αµαρτία µας δεν την ξεπλένει και τη συνείδησή µας δεν την ξαλαφρώνει άλλος 

κανένας, παρεκτός από το Χριστό, που είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρας µας. Γι’ αυτό 
πάντα το πιο αγαπητό σε µας πρόσωπο και το ανώτερο και το εν-
δοξότερο απ’ όλα τα ονόµατα, όπου το προσκυνούνε και οι άγγε-
λοι και οι άνθρωποι και οι δαίµονες, είναι το όνοµα Ιησούς. 

´ΟΟΟΟλα τα περιστατικά από τη γέννηση του Ιησού, καθώς µας 
τα ιστορούνε τα ιερά Ευαγγέλια, µας λένε πως ο Ιησούς είναι Θεός 

και άνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, χωρίς να πάψει να ’ναι Θεός. Αυτό, 
όσο και να το συλλογιζόµαστε, δεν το καταλαβαίνουµε. Μένει 
πάντα για το µυαλό µας µυστήριο του Θεού· γι’ αυτό, αντί να το 
ερευνούµε, το προσκυνούµε. Όταν το προσκυνούµε, τότε ζεσταίνε-
ται η καρδιά µας και το αισθανόµαστε να ζει µέσα µας.  
  ΤΤΤΤα ιερά Ευαγγέλια µάς λένε πως ο Ιησούς είναι ο Θεός κι 
εµείς  το  πιστεύουµε  κι  ας  µην  το  καταλαβαίνουµε·   το   δεχόµαστε, 
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γιατί έχουµ’ εµπιστοσύνη σε κείνον που µας το λέγει. Μας το λέγει ο 
Θεός µε το στόµα του Προφήτη, πως η παρθένος θα µείνει έγκυος και θα γεννήσει παι-

δί και θα του δώσουνε το όνοµα Εµµανουήλ. Αυτό το Εµµανουήλ, που εί-
ναι κι αυτό εβραϊκό όνοµα, στη γλώσσα µας θα πει· µαζί µας ο 
Θεός. Τι άλλο τάχα, χριστιανοί µου, θέλουµε και τι µας λείπει, ό-
ταν είναι µαζί µας ο Θεός; Το µαζί µας ο Θεός δε θα πει µόνο την 
προστασία του Θεού σε µας, µα και την παρουσία του µεταξύ µας. ∆εν εί-
ναι µαζί µας ο Θεός, εκείνος µένοντας στον ουρανό και µεις εδώ 
κάτω στη γη και στέλνοντας σε µας κάποιον άγγελό του και σκε-
πάζοντάς µας από µακρινά µε τη χάρη του. Μα ο Θεός είναι µαζί 
µας µε την παρουσία του, κατεβασµένος ο ίδιος στη γη για να µας ανεβάσει στον 

ουρανό. Από τότε που γεννήθηκε κι αναστράφηκε µαζί µας, µένει 
µαζί µας κι ας αναλήφθηκε µετά την Ανάσταση στους ουρανούς. 
Μενει στην Εκκλησία, είναι η ίδια η Εκκλησία όλες τις ηµέρες της ζωής µας µέχρι τη 

συντέλεια των αιώνων, καθώς ο ίδιος το εβεβαίωσε στους Αποστόλους 
µετά την Ανάσταση. 

ΑΑΑΑγαπητοί χριστιανοί, τώρα που ερχόµαστε να ξαναγιορτά-
σουµε τη θεία γέννηση του Ιησού Χριστού, ας νιώσουµε την πα-
ρουσία του κι ας τον προσκυνήσουµε ζητώντας τη σωτηρία µας. Εί-

ναι ο Εµµανουήλ, ο Θεός µαζί µας. Είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρας του κόσµου. Ήρθε 
στη γη, για ν’ ανεβούµε κι εµείς µαζί του στον ουρανό. Έγινε άν-
θρωπος, για να γίνουµε κι εµείς µαζί του θεοί. Ας γιορτάσουµε 
λοιπόν, µέσα στην αληθινή χαρά της παρουσίας και της σωτηρίας του Θεού. Αµήν. 
∆ιονυσίου Λ. Ψαριανού, Οµιλία στην Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (απόσπ.), Αγία Ζώνη 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       �  ΕΕΕΕ    Ο Ρ Τ Η  ΤΤΤΤΩΝ  ΚΚΚΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΣΣΣΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ  � 
Σήµερα, Κυριακή 21 ∆εκεµβρίου 2014, 6:00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η 
χριστουγεννιάτικη εορτή των ΚΚΚΚατηχητικών ΣΣΣΣυντροφιών της ενορίας µας. 
2)  ֠  ΜΜΜΜΕΓΑΛΕΣ    ΒΒΒΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΩΩΩΡΕΣ    ΤΤΤΤΩΝ    ΧΧΧΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ �           
Την Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 7:00 µ.µ. θα αρχίσουν στο 
Ναό µας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
3)     ֠   ΧΧΧΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΠΠΠΕΜΠΤΗ 25252525 ∆∆∆∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  2014  2014  2014  � 
Την Πέµπτη 25 ∆εκεµβρίου 2014, 4:30 π.µ. στο Ναό µας Μεσονυκτικό, 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία της µεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. 

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 


