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 «Μνήμη 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». 
   Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων (γ΄ αἰ.). 
   Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας,  
       ἤ τοι τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει.   
 

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

[…] 
 

Ας δούμε τώρα γιατί η Εκκλησία μάς παρουσιάζει σήμερα τους Προ-
πάτορες.  
 
 Όταν ο Χριστός κατέβηκε στον άδη, άρπαξε όλους αυτούς, 
διότι τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν, και τους πήγε στον ουρα-
νό. Από αυτούς γεννήθηκε ο Χριστός επί της γης.  
 
 Και ποια είναι η δική μας αποστολή; Να συνεχίσωμε το τάγ-
μα αυτών των αγίων· να το αυξάνωμε μέχρις ότου, όπως ο Χριστός 
γεννήθηκε κατά σάρκα από την Παναγία, έτσι να γεννηθή και από ε-
μάς και από τα εγγόνια μας, τα σωματικά και τα πνευματικά, κατά 
την Δευτέρα Παρουσία επάνω στον ουρανό. 
 
 Μετά λοιπόν την γέννησι του Χριστού έχομε καινούργιο τάγ-
μα. Ο Χριστός συνεχίζει να γεννάται μέσα στις καρδιές μας και θα 
γεννηθή και εν τοις ουρανοίς, όταν θα τον δούμε όλοι ως φως και ως 
λαμπτήρα. Κατά την πρώτη γέννησι κανείς δεν τον είδε, κατά την 
δευτέρα θα τον δουν όλα τα έθνη. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος λέ-
γει: «Πάντες υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». 
Όλοι  εμείς  γεννιόμαστε  από  την πίστι μας στον Χριστόν και γεννάμε  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40) 
 

    ᾿Αδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας 
ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν 
συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς 
θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί 
ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ 
τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 
οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐ-
πέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν 
πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, 
ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔ-
λαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐ-
τυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος 
ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλα-
βον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειρά-
σθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰ-
γείοις 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 προ-
βλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 
 
 

τον Χριστόν. Είμαστε λοιπόν σπέρμα του Αβραάμ αλλά και «κλη-
ρονόμοι τοῦ Ἀβραὰμ κατ᾿ ἐπαγγελίαν» (Γαλ. 3, 26· 29). Αυτό ση-
μαίνει ότι ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα μας δώση κληρο-
νομιά τον εαυτό του και την αιωνιότητα. Εμείς τώρα προχωρούμε 
και συνεχίζομε την άνοδο προς τον ουρανό.  
 
 Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός παρουσιαζόταν στους Ιου-
δαίους σε νεφέλη που τους εσκίαζε και ήταν η άκτιστος ενέργειά 
Του. Εμείς μπαίνομε στο νερό, στην νεφέλη του βαπτίσματος, και 
τυπούμε τον Χριστόν. Άλλες φορές οι Ιουδαίοι έβλεπαν μία στήλη 
φωτός να σηκώνεται και να τους οδηγή. Για μας αυτή η στήλη είναι 
το πύρινον Άγιον Πνεύμα, το οποίο μας εμπνέει και μας αποκαλύπτει 
τον   Χριστόν.   Με  το  βάπτισμα  γεννηθήκαμε  εν  Χριστώ,  και  με  το  Ά-  
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    Αδελφοί, με την πίστιν κατώκησε ο Αβραάμ εις την γην της επαγγε-
λίας σαν ξένος σε μια ξένη χώρα, ζων σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και 
τον Ιακώβ, οι οποίοι ήσαν συγκληρονόμοι της ιδίας υποσχέσεως, διότι ε-
περίμενε την πόλιν, η οποία έχει στερεά θεμέλια και της οποίας αρχιτέ-
κτων 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 Ιε-
φθάε, τον Δαυΐδ και Σαμουήλ και τους προφήτας, οι οποίοι με την πίστιν 
ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματο-
ποίησιν υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την 
δύναμιν φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγι-
ναν ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των ε-
χθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως, άλλοι δε εβα-
σανίσθησαν 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, ε-
πριονίσθησαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, εθανατώθησαν με μάχαι-
ραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα αιγών, ε-
στερούντο, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίας, (άνθρωποι διά τους οποίους 
δεν ήτο άξιος ο κόσμος), 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 προ-
βλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς μ’ εμάς διά να μη φθάσουν εκείνοι εις 
την τελειότητα χωρίς εμάς. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

 
 

γιον Πνεύμα γεννάμε τον Χριστόν, γεννάμε απογόνους, διά των ο- 
ποίων θα έλθη ο Χριστός κατά την Δευτέρα Παρουσία και θα πα-
ρουσιασθή ενώπιον όλου του κόσμου. Γινόμαστε πατέρες και μητέ-
ρες, αφού γίναμε παιδιά της Εκκλησίας και των Προπατόρων. Εάν οι  
Προπάτορες ετοίμασαν την πρώτη παρουσία του Χριστού, εμείς ε-
τοιμάζομε την Δευτέρα Παρουσία του. Αλλά, για να υπουργήσωμε, 
πρέπει, όπως εκείνοι επίστευσαν εις τον Χριστόν, αν και έζησαν 
στην αμαρτία, έτσι και εμείς να αποφασίσωμε να γίνωμε άγιοι. Με 
τον τρόπο αυτό θα γίνωμε Προπάτορες. 
 
 Δεν υπάρχει ωραιότερο καύχημα από το να ξεύρωμε ότι, όταν 
ο  Χριστός  θα  εμφανισθή  κατά  την  Δευτέρα  Παρουσία, θα είμαστε ε- 
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μείς που θα τον έχωμε φέρει, από εμάς θα έχη βγη. Και τώρα στην 
γη εμείς είμαστε τα σύμβολα του Χριστού, ο οποίος θα έλθη κατά 
την Δευτέρα Παρουσία· είμαστε τύποι του ιδίου του Χριστού, οι ε-
νεργούντες μέσα στην Εκκλησία, οι λαμβάνοντες και διδόντες τον 
Χριστόν, ζούμε από τον Χριστόν και μεταδίδομε Χριστόν. Αν τα κα-
ταλαβαίναμε αυτά, θα θέλαμε να πεθάνωμε, για να βρεθούμε, έστω 
και για μια στιγμή, γρηγορώτερα στον ουρανό και να αγκαλιάσωμε 
τον Χριστόν.  
 
 Και πώς ετοιμάζει ο Θεός την Δευτέρα Παρουσία του με ε-
μάς; Όταν αγιαζώμαστε, όταν τον πιστεύωμε, όταν τον ομολογούμε, 
όταν οι καρδιές μας μέσα στον πόνο και στο σκοτάδι λένε, «Θεέ 
μου», τότε κατεβάζομε και ανεβάζομε τον Χριστόν. Και ποια καρδιά 
δεν το ομολογεί; Το λένε ακόμη και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι εί-
ναι άπιστοι. 
 
 Ω, αυτή η δευτέρα κατάβασις του Χριστού από τους ουρα-
νούς, και η δική μας ανάβασις! Μα, δεν πανηγυρίζωμε; Τι μας έχει 
επιφυλάξει ο Θεός! Ποια κληρονομιά μάς δίνει ο Θεός! Όλους τους 
αγίους και όλη την θεότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυ-
τήν που έχομε εμείς οι πιστοί; 
Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, από το βιβλίο «ΛΟΓΟΙ ΕΟΡΤΙΟΙ 
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΙ», σελ. 333-335, β΄ έκδοση, ΙΝΔΙΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2014 

 
       

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                              
Σήμερα, Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. θα γί-
νουν στο Ναό μας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων.  
2)               ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018   
Την Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018, 4:30 π.μ. στο Ναό μας Μεσονυκτι-
κό, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της μεγάλης εορτής των 
Χριστουγέννων. 
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