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 «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ 

       Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». 

   Τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων· 

   Μαρκέλλου ὁσίου.  

   Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοῦ τῶν κανόνων.    
 

� �ναντικατάστατος� �ναντικατάστατος� �ναντικατάστατος� �ναντικατάστατος    
�ρχιµ. ∆ανιήλ �εράκη, ιεροκήρυκος 

    

•ΆΆΆΆνοιξαν οι ουρανοί. Χρειαζόταν να ανοίξουν; Όχι! Χωρίς ν’ ανοί-
ξουν οι ουρανοί κατέβηκε ο Θεός στη γη. «Ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί ἐν 
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. γ΄ 37). • Κατέβηκε η Αγάπη 
σαρκωμένη. Κατέβηκε η Ταπείνωσις ντυμένη την ανθρώπινη φύσι. 
Κατέβηκε η Αλήθεια αποκαλυμμένη. Κατέβηκε το Φως το αληθινό, 
και διαλύθηκε το σκοτάδι της πλάνης. • Κατέβηκε το Ύψος στο Βά-
θος! Το Ύψος της Θεότητας στο Βάθος της ανθρώπινης ανάγκης.    
• Κατέβηκε ο Θεάνθρωπος στο σπήλαιο. Κάθυγρο, ίσως και από τα 
δάκρυα αυτών που Τον περίμεναν.  

• ����ατέβηκε και παραμένει. Όπως όταν με τη σάρκωσι κατέ-
βηκε και συγχρόνως παρέμενε στην ουσία της Θεότητας, έτσι όταν 
ανέβηκε με την ανάληψι στον Ουρανό, συγχρόνως παρέμεινε και στη 
γη. Γιατί; Διότι είναι ο Αναντικατάστατος. Αυτό σημαίνει Μοναδικός. 

• ΘΘΘΘέλησαν να Του αφαιρέσουν τη ζωή τα σπαθιά του παιδο-
κτόνου Ηρώδη. 

• ΘΘΘΘέλησαν να Του πάρουν την εξουσία της διακονίας. Θέλη-
σαν να Τον αντικαταστήσουν με θρησκευτικές απομιμήσεις και κα-
ρικατούρες. 

• ΘΘΘΘέλησαν να Τον ενθρονίσουν σε κοσμικό θρόνο. Μα τους 
ξέφυγε, λέγοντάς τους, «δέν ξέρετε ποίου πνεύματός ἐστέ ὑμεῖς» 
(Λουκ. θ΄ 55). 

• ΘΘΘΘέλησαν μέσα στους αιώνες να Τον ανεβάσουν σε θρη-
σκευτικούς πολυτελείς θρόνους. 

Κυριακή µετά την Χριστού Γέννησιν    
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            ᾿ΑΑΑΑναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ 

ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 

αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει 

γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς πα-

ρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 

Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥη-

θὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα 

τὸν υἱόν μου. Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυ-

μώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλε-

ὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν 

χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 

Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος 

καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 

καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡ-

ρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύ-

πτῳ, λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 

πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ 

παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 

ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰου-

δαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρη-

ματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλ-

θὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥη-

θὲν διὰ τῶν προφητῶν· ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.  
 
 

• ΘΘΘΘέλησαν να Τον μεταλλάξουν σε πομπώδη Αρχιερέα και Δε-
σπότη, λησμονώντας πως δεν είναι Αρχιερέας με μίτρα, αλλ’ ο Αρχιε-
ρέας του Σταυρού· λησμονώντας πως δεν έχει σχέσι με ασήμια και χρυ-
σάφια, αλλά με τη φτώχεια των ταπεινών και τα άχυρα των απλοϊκών.  

• ΘΘΘΘέλησαν να γελοιοποιήσουν το Άστρο της Βηθλεέμ, λη-
σμονώντας πως ο Ίδιος είναι η Ανατολή των Ανατολών, η ακτινοβο-
λία του θεϊκού Ηλίου. 

• ΘΘΘΘέλησαν να μετατρέψουν την Εκκλησία Του σε κοσμικό 
θεσμό, με μεγαλεία και πολιτική αίγλη· την Εκκλησία Εκείνου, που 
δεν είχε «ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ» (Ματθ. η΄ 20). 

Κυριακή µετά την Χριστού Γέννησιν    



• ΘΘΘΘέλησαν να Τον παραμερίσουν σε μια μουσειακή γωνιά, 
λησμονώντας, ότι το νερό που τρέχει δεν μπαίνει σε μουσείο, πως ο 
αέρας που ζωογονεί δε κλειδώνεται σε τέσσερις τοίχους, πως το 
Φως που λάμπει δεν αιχμαλωτίζεται σε όμορφα κουτιά. 

• ΘΘΘΘέλησαν να Τον σύρουν στο περιθώριο, σταυρώνοντάς 
Τον, μα λησμόνησαν ότι βγήκε ο Ίδιος, Αυτοδύναμος, στην παγκό-
σμια σκηνή που λέγεται Ανάστασις.  

• ΘΘΘΘέλησαν να Τον στείλουν στα παρασκήνια, να μη Τον βλέ-
πη ο κόσμος, να μη μελετούν το Ευαγγέλιό Του οι διψώντες τη ζωή. 
Και προσπάθησαν να Τον αντικαταστήσουν με αγίους, ακόμα και με 
την Παναγία Μητέρα Του. Μα όταν τη Θεοτόκο και τους αγίους 
τούς προβάλλης στη Σκηνή, σε πρώτο πλάνο, τότε οι ίδιοι θα διαμαρ-
τυρηθούν, όπως τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στα Λύστρα της Λυ-
καονίας. «Καί ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι» (Πράξ. ιδ΄ 15). 
          •• ΉΉΉΉρθες, Χριστέ, με το μυστηριώδες μεγαλείο της θεϊκής 
μεταμορφώσεως. Χωρίς να πάψης να έχης «μορφήν Θεοῦ», έλαβες 
«δούλου μορφήν» (Φιλιπ. β΄ 8). Κι εμείς, αντί να μεταμορφωθούμε 
μαζί Σου, Σε παραμορφώσαμε και Σένα. 

• ΣΣΣΣε κάναμε ηγέτη μιας κοσμικής θρησκευτικότητας. 
• ΣΣΣΣου γκρεμίσαμε το μεγαλείο της απλότητας, της φάτνης Σου 

δηλαδή, και Σου κτίσαμε παλάτια. 
• ����ξαφανίσαμε το αγκάθινο στεφάνι και το αντικαταστήσαμε 

με ολόλαμπρη κορώνα.   
• ΣΣΣΣου σβήσαμε την εικόνα του καλού Ποιμένα, και Σου δώ-

σαμε χρυσή πατερίτσα να παριστάνης τον εξουσιαστή! Ποιόν; Εκεί-
νον, που ήλθε «διακονῆσαι, ὄχι διακονηθῆναι» (Ματθ. κ΄ 28). 
          •• ΉΉΉΉρθες, Χριστέ, με τη μορφή παιδιού. Κι εμείς Σε αλλάξα-
με. Μόνο; Δεν Σε αφήνουμε να βγης από τη φάτνη. Στέλνουμε εκτε-
λεστικό απόσπασμα και αντί να χαιρετήση τον ερχομό Σου, Σου κα-
ταστρέφει τη ζωή. Λατρεύουμε τάχα Εσένα, και σφάζουμε τα παιδιά 
Σου με τις αμβλώσεις! Κάθε παιδί είναι ένας μικρός Χριστός. Και ο 
Χριστός είναι Αναντικατάστατος. 

• ����ον σκοτώνουμε τον Χριστό; Τα Χριστούγεννά μας είναι 
ματωμένα. 

Κυριακή µετά την Χριστού Γέννησιν 



• ����ον βλαστημάμε τον Χριστό; Τα Χριστούγεννά μας είναι 
λερωμένα, χυδαία. 

• ����ον περιφρονούμε τον Χριστό; Τα Χριστούγεννά μας είναι 
χριστοκτόνα. 

• ����ον υλιστικοποιήσαμε τον Χριστό; Τα Χριστούγεννά μας 
είναι φαγοπότι… 
          •• ����λλ’ όχι, Χριστέ! Παρ’ όλα αυτά, είσαι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, 
είσαι ο ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ. Οι λίγοι, μα ευγενείς, Σε προσκυ-
νούν, όπως οι Μάγοι. Οι λίγοι, μα απλοϊκοί και ταπεινοί, Σε λατρεύ-
ουν, σαν τους ποιμένες της Βηθλεέμ. • Ποτέ κι εμείς δεν θέλουμε να 
Σε βγάλουμε από την Προτεραιότητά μας.  
           • ����ίσαι ο Πρώτος. Είσαι ο Αιώνιος! Είσαι η Ελπίδα! Είσαι ο 
Αναντικατάστατος! Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος!... 

 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

                      (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ) 
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. 
Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  
 Θεία Λειτουργία. Δοξολογία για το νέο έτος και κοπή βασιλόπιτας. 
2)  ΣΧΟΛΗ ΓΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ - OΜΙΛΙΑ 
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, 7:00 μ.μ. ΘΕΜΑ: “Μυστικά πνευμα-
τικής ζωής με οδηγό τον Άγιο Πορφύριο”.  Ομιλητής: π. Χαράλα-
μπος Παπαδόπουλος (Λύβιος) θεολόγος συγγραφέας. Παράλληλα θα 
υπάρχει χώρος για την απασχόληση των παιδιών. Σας περιμένουμε.  
3)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.             
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 Απογευματινή Προσκυνη-
ματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αστερίου Καισαριανής. Περί-
πατος στο κέντρο της Αθήνας. Ώρα αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον 
Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 13 €.  
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