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� «ΜΜΜΜνήμη ππππάντων τῶν ἀπ᾿ ααααἰῶνος ΘΘΘΘεῷ εὐαρεστησάντων  

       ����πὸ ����δὰμ ἄχρις    ����ωσὴφ τοῦ µµµµνήστορος τῆς 				περαγίας    

       ΘΘΘΘεοτόκου· ὁμοίως καὶ τῶν ππππροφητῶν καὶ ππππροφητίδων,   

                                          



ξαιρέτως δὲ τοῦ ππππροφήτου ∆∆∆∆ανιὴλ (560 π.Χ.560 π.Χ.560 π.Χ.560 π.Χ.) καὶ τῶν    

       ����γίων ττττριῶν ππππαίδων». 
�   Ἀναστασίας μεγαλομάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας (304304304304). 

�   Χρυσογόνου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.   
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Anthony Bloom (Αντωνίου Μπλουµ) Μητροπολίτου του Σουρόζ 

(20ος - 21ος αι., γεν. το 1914 στη Λωζάννη - πέθ. το 2003 σε ηλικία 89 ετών) 

�� 
(απόσπασµα) 

ΚΚΚΚάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα, διαβάζουµε από το Ευ-
αγγέλιο του Απ. Ματθαίου τη γενεαλογία του Χριστού και για χρό-
νια αναρωτιόµουνα, γιατί; Γιατί πρέπει να διαβάζουµε όλα αυτά 
τα ονόµατα; Και τότε µου έγινε αισθητή η σηµασία που έχουν για 
µας αυτά τα ονόµατα. Το πρώτο στοιχείο είναι, ότι είναι οι άν-
θρωποι που από τις οικογένειές τους προέρχεται η ανθρώπινη φύση 
του Ιησού Χριστού. Είναι όλοι συγγενείς Του, και αυτό µας είναι 
αρκετό για να µας προκαλούν βαθιά συγκίνηση: ο Χριστός είναι 
αίµα τους, ανήκει στην οικογένειά τους. Επιπλέον, κάποια ονόµατα 
ξεχωρίζουν: ονόµατα Αγίων, ηρώων του πνεύµατος και αµαρτωλώνονόµατα Αγίων, ηρώων του πνεύµατος και αµαρτωλώνονόµατα Αγίων, ηρώων του πνεύµατος και αµαρτωλώνονόµατα Αγίων, ηρώων του πνεύµατος και αµαρτωλών....    

ΑΑΑΑνάµεσά τους οι Άγιοι θα µπορούσαν να µας διδάξουν τι 
σηµαίνει να πιστεύουµε· όχι απλά να έχουµε µία πίστη διανοητική, 
µία άποψη για τον κόσµο, που συµπίπτει, στο βαθµό που µπορεί, 
µε το όραµα του Θεού, αλλά µία πίστη που σηµαίνει µία πλήρη ε-
µπιστοσύνη στο Θεό, µία πίστη χωρίς όρια. Ας σκεφτούµε τον Α-
βραάµ. Στον Αβραάµ ζητήθηκε να προσφέρει ως θυσία αίµατος 
το γιο του, και δεν έχασε την πίστη του απέναντι στο Θεό. Και ο 
Ισαάκ; Παραδόθηκε χωρίς αντίσταση, ως δείγµα τέλειας υπακοής 
στον πατέρα του, και µέσα απ’ αυτόν, στο Θεό. 

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 



ΜΜΜΜπορούµε να θυµηθούµε την πάλη του Ιακώβ µε τον Άγγε-
λο στο σκοτάδι, όπως κάποιες στιγµές που παλεύουµε για την πί-
στη µας, για την ακεραιότητά µας, στο σκοτάδι της νύχτας ή της 
αµφιβολίας µας, στο σκοτάδι που µας κυριεύει από παντού. 

ΑΑΑΑλλά επίσης µπορούµε να διδαχθούµε κάτι από εκείνους 
που, στην ιστορία, στην Αγία Γραφή, εµφανίζονται σαν άνθρωποι 
αµαρτωλοί. Ήταν άνθρωποι αδύναµοι. ∆εν είχαν τη δύναµη να α-
ντισταθούν στις σωµατικές και ψυχικές παρορµήσεις τους, στα 
πολύπλοκα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Και όµως πίστεψαν µε 
πάθος στο Θεό. Ένας από εκείνους ήταν ο ∆αυίδ, και ένας από 
τους ψαλµούς του το εκφράζει αυτό τόσο καλά: «Ἐκ βαθέων ἐκέ-

κραξά σοι, Κύριε…». Από τα βάθη της απελπισίας του, της ντρο-
πής, της πτώσης του, από τα βάθη της αποξένωσής του από το 
Θεό, από τα πιο βαθιά σκοτάδια της ψυχής του, δε σταµάτησε να 
αναπέµπει κραυγή ικεσίας προς το Θεό. ∆εν κρύφτηκε από Εκεί-
νον, δεν έφυγε µακριά Του, έρχεται σ’ Εκείνον µε την απελπισµένη 
κραυγή ενός απελπισµένου ανθρώπου. Τη συγκεκριµένη συµπερι-
φορά έχουν και άλλοι άνθρωποι της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπως, η 
Ραχάβ, η πόρνη· και τόσοι πολλοί άλλοι.  

ΕΕΕΕµείς, όταν περνάµε την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής 
µας - στρεφόµαστε στο Θεό για να Του πούµε: Σε σένα, Κύριε, 
κραυγάζω! Ναι είµαι στο σκοτάδι, αλλά εσύ είσαι ο Θεός µου. Εί-
σαι ο Θεός που δηµιούργησε το φως και το σκοτάδι και υπάρχεις 
µέσα στο σκοτάδι και στο εκτυφλωτικό φως· υπάρχεις στο θάνατο 
και στη ζωή· στην κόλαση όπως στον ουράνιο Θρόνο Σου· και 
µπορώ να σου φωνάζω απ’ όπου και να βρίσκοµαι. 

ΥΥΥΥπάρχει ακόµα ένα τελευταίο πράγµα που θα ήθελα να σκε-
φτείτε. Εκείνοι οι άνθρωποι για εµάς είναι ονόµατα· για κάποιους 
από αυτούς γνωρίζουµε λίγα πράγµατα από τη Βίβλο, για άλλους 
δε γνωρίζουµε τίποτα. Αλλά όλοι είναι αληθινά πρόσωπα και 
µπορούµε να διαβάζουµε τα ονόµατά τους νοιώθοντας, ότι, ναι, 
δε σας γνωρίζω, αλλά είστε από εκείνους που προέρχονται από την 
πραγµατική και συγκεκριµένη οικογένεια του Χριστού, που παρά τις 
αντιξοότητες της ζωής, εξωτερικές ή εσωτερικές, ανήκουν στο Θεό. 
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ΒΒΒΒίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐ-

γέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰού- 

δαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ 

ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, 

Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασ-

σὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, 

Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ 

δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολο-

μῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐ-

γέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, 

Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐ-

γέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἑ- 

ζεκίαν, Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀ-

μών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βα- 

βυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζορο-

βάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, 

Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐ-

γέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐ-

λεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, 

Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ 

λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκα-

τέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσα-

ρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσα-

ρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς μη-

τρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔ-

χουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων 

αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ 

ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ 

υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ 

γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου∙ τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐ- 

τοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦ-

το δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου 

λέγοντος· «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός». Διε-

γερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 

Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔ-

τεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 
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ΓΓΓΓενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού που προερχόταν από τον 

∆αβίδ, απόγονο του Αβραάµ. Ο Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ εγέννησε 
τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας εγέννη-
σε τον Φαρές και τον Ζαρά µε τη Θάµαρ. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώµ και ο 
Εσρώµ τον Αράµ. Ο Αράµ εγέννησε τον Αµιναδάβ, ο Αµιναδάβ τον Ναασών και 
ο Ναασών τον Σαλµών. Ο Σαλµών εγέννησε τον Βοόζ µε τη Ραχάβ, ο Βοόζ εγέν-
νησε τον Ωβήδ µε τη Ρουθ· ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί κι ο Ιεσσαί εγέννησε τον 
∆αβίδ τον βασιλιά. Ο βασιλιάς ∆αβίδ εγέννησε τον Σολοµώντα µε τη γυναίκα του 
Ουρία· ο Σολοµών εγέννησε τον Ροβοάµ, ο Ροβοάµ τον Αβιά, ο Αβιά τον Ασά· ο 
Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ τον Ιωράµ, ο Ιωράµ τον Οζία· ο Οζίας ε-
γέννησε τον Ιωάθαµ, ο Ιωάθαµ τον Άχαζ, ο Άχαζ τον Εζεκία· ο Εζεκίας εγέννησε 
τον Μανασσή, ο Μανασσής τον Αµών, ο Αµών τον Ιωσία· ο Ιωσίας εγέννησε τον 
Ιεχονία και τους αδελφούς του την εποχή της αιχµαλωσίας στη Βαβυλώνα. Μετά 
την αιχµαλωσία στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ και ο Σαλαθι-
ήλ τον Ζοροβάβελ· ο Ζοροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ τον Ελιακείµ, ο 
Ελιακείµ τον Αζώρ· ο Αζώρ εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ τον Αχείµ και ο Α-
χείµ τον Ελιούδ· ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ τον Ματθάν, ο Ματ-
θάν τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας. Από τη 
Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόµενος Χριστός. Από τον Αβραάµ ως τον ∆αβίδ 
µεσολαβούν δεκατέσσερις γενιές· το ίδιο κι από τον ∆αβίδ ως την αιχµαλωσία 
στη Βαβυλώνα, καθώς κι από την αιχµαλωσία στη Βαβυλώνα ως τον Χριστό. Η 
γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής: Η µητέρα του, η Μαρία, αρραβωνιά-
στηκε µε τον Ιωσήφ. Προτού όµως συνευρεθούν, έµεινε έγκυος µε τη δύναµη του 
Αγίου Πνεύµατος. Ο µνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε 
να τη διαποµπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αρραβώνα, χωρίς επίσηµη διαδι-
κασία. Όταν όµως κατέληξε σ’ αυτή τη σκέψη, του εµφανίστηκε στον ύπνο του έ-
νας άγγελος σταλµένος από τον Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του ∆αβίδ, 
µη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάµ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί 
που περιµένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύµα. Θα γεννήσει γιο, και θα του δώ-
σουν το όνοµα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αµαρτίες τους». 
Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου, που είχε πει ο προ-
φήτης: Η παρθένος θα µείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, και θα του δώσουν το ό-
νοµα Εµµανουήλ, που σηµαίνει, ο Θεός είναι µαζί µας. Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έ-
κανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία 
τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις µαζί της· ωσότου γέννησε τον γιο 
της τον πρωτότοκο και του έδωσε το όνοµα Ιησούς.  
 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,     
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 

 
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 



Κι εµείς µπορούµε να προσπαθήσουµε και να µάθουµε, µέσα στη 
ζωή που έχουµε, κατά πόσον είµαστε αδύναµοι ή δυνατοί σε µία 
δεδοµένη στιγµή και αν εξακολουθούµε να είµαστε δικοί Του. 

ΛΛΛΛοιπόν ας σκεφτούµε τη σηµερινή Ευαγγελική περικοπή, 
την επόµενη φορά που θα έλθουµε να την ακούσουµε, ας τη δεχτού-
µε µε µια λάµψη στα µάτια, µε µια ζεστή καρδιά· αυτό θα είναι δυ-
νατό µονάχα στο βαθµό που ο Χριστός θα γίνεται ολοένα πιο αλη-
θινός στη ζωή µας και µέσα από Εκείνον, θ’ ανακαλύπτουµε ότι 
όλοι εκείνοι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα αληθινά, ζωντανά, που 
ανήκουν σε µας και στο Θεό. Αµήν. 
Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλουµ, Οµιλία στη γενεαλογία του Χριστού (απόσπ.), ‘Αγία Ζώνη’  

� 

Τ� �νοµα τ� �π!ρ π#ν $νοµα (απόσπ.) 
του Πανοσιολ. Αρχιµ. π. Γεωργίου, Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 

�� 

ΠΠΠΠολλά ονόµατα ασήµων και επισήµων ανθρώπων υπάρ-
χουν. Όµως το όνοµα που ξεπερνά όλα τα ονόµατα είναι το όνοµα 
του Κυρίου Ιησού, του οποίου τη θεία γέννηση ετοιµαζόµεθα να 
εορτάσουµε. Μόνο το δικό του όνοµα είναι όνοµα θεανθρώπου. 

 «ΚΚΚΚαὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Λουκ. α΄ 31), πα-
ραγγέλλει ο Θεός δια του αρχαγγέλου Γαβριήλ στην Παρθένο κα-
τά τον Ευαγγελισµό. «Καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» 
(Ματθ. α΄ 21), παραγγέλλει πάλι ο Θεός δια του Αγγέλου στο δί-
καιο Ιωσήφ. Το όνοµα Ιησούς σηµαίνει «Ὁ Θεὸς εἶναι σωτήρ». 
Να, λοιπόν, γιατί εδόθη από το Θεό δια του Αγγέλου το όνοµα αυ-
τό. Γιατί ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας, ο µόνος Σωτήρας. Να γιατί το 
όνοµα και το Πρόσωπο του Ιησού φέρει τόση γλυκύτητα, χαρά και 
παρηγοριά στην ψυχή µας. Γιατί είναι το όνοµα του Σωτήρα µας. 

 «ΒΒΒΒίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ». Από την πρώτη φρά-
ση του Ευαγγελίου µάς παραδίδεται και το δεύτερο όνοµα του Ιη-
σού. Το όνοµα Χριστός. Το δεύτερο αυτό όνοµα δηλώνει ότι ο 
Κύριος Ιησούς είναι ο χριστός, ο κεχρισµένος, ο παρά Θεού διορι-
σµένος, ο προφητευµένος, ο αναµενόµενος Μεσσίας και Λυτρωτής 
των ανθρώπων. Λέει ο ερµηνευτής των Γραφών ιερός Θεοφύλα-
κτος: «Λέγεται οὖν ὁ Κύριος Χριστὸς ὡς βασιλεύς, ὡς ἱερεύς… 
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ἐχρίσθη δὲ καὶ αὐτὸς κυρίως τῷ ἀληθινῷ ἐλαίῳ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι». ∆εν είναι τυχαίο ότι πολύ νωρίς οι πιστεύσαντες στον Ιη-
σού ονοµάσθηκαν στην Αντιόχεια «Χριστιανοί» (Πραξ. ια´ 26) - 
από το Χριστό - ενώ πρώτα ελέγοντο «µαθηταί» ή «οἱ τῆς ὁδοῦ». 
∆εν είµαστε απλώς οπαδοί ή µαθηταί ή ακόλουθοι του Ιησού, αλ-
λά κατά χάριν µέτοχοι της Μεσσιανικής του ιδιότητος, αφού και 
εµείς λαµβάνουµε µε το Άγιο Χρίσµα τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατοςεµείς λαµβάνουµε µε το Άγιο Χρίσµα τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατοςεµείς λαµβάνουµε µε το Άγιο Χρίσµα τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατοςεµείς λαµβάνουµε µε το Άγιο Χρίσµα τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος. 

«... ''''δοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱὸν καὶ 

καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὃ ἔστι μεθερμηνευόμε-

νον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός». Εµµανουήλ είναι το προφητικό όνοµα του 
Κυρίου. Ποιοι θα τον ονοµάσουν Εµµανουήλ; Όσοι θα πιστέψουν 
σ᾿ Αυτόν, λέει ο ιερός Ζυγαβινός. Το όνοµα αυτό δηλώνει την έ-
νωση της θείας και ανθρώπινης φύσεως στο Πρόσωπο του Υιού 
και Λόγου του Θεού, δηλ. ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. 
Ο Θεός µας είναι µαζί µας, ανάµεσά µας. Ἐσκήνωσεν ἐν «ἡμῖν». 
Έστησε τη σκηνή του, την ανθρώπινη φύση του, ανάµεσά µας όχι 
µόνο ως Πνεύµα αλλά και µε το Σώµα του, την Αγία Εκκλησία και 
τα Μυστήριά της. Και θα είναι µέχρι της συντελείας των αιώνων. 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       �  ΕΕΕΕ    Ο Ρ Τ Η  ΤΤΤΤΩΝ  ΚΚΚΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΣΣΣΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ  � 
Σήµερα, Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου 2013, 6:00µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η 
χριστουγεννιάτικη εορτή των ΚΚΚΚατηχητικών ΣΣΣΣυντροφιών της ενορίας µας. 
2) ֠ ΜΜΜΜΕΓΑΛΕΣ    ΒΒΒΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΩΩΩΡΕΣ    ΤΤΤΤΩΝ    ΧΧΧΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ �                          
Τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 7:00µ.µ. θα αρχίσουν στο 
Ναό µας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
3)     ֠  ΧΧΧΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΤΤΤΤΕΤΑΡΤΗ 25252525 ∆∆∆∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013201320132013        � 
Την Τετάρτη 25 ∆εκεµβρίου 2013, 4:30π.µ. στο Ναό µας Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία της µεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. 
4)    ֠   ΠΠΠΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΠΠΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΑΑΑΓΙΟΥ  ΒΒΒΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ֠  

(ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου 2013, 6:00µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2014, 7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία.  
∆οξολογία για το νέο έτος & κοπή βασιλόπιτας. 
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Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 


