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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». 

   Ἀναστασίας μεγαλομάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας. 
 

� �παγγελία που ενώνει� �παγγελία που ενώνει� �παγγελία που ενώνει� �παγγελία που ενώνει    
 

ΣΣΣΣτους πιστούς στον Θεό πριν από τη σάρκωση του Θείου Λόγου, 
στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται ο Απόστολος 
Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή. Σ’ εκείνους, οι οποίοι 
«ἐμαρτυρήθησαν διὰ τῆς πίστεως», διακρίθηκαν, έλαβαν καλή μαρ-
τυρία, με την πίστη τους. Τους συνδέει δε με τους πιστούς, τους Α-
γίους, της Καινής Διαθήκης. Το ενωτικό στοιχείο ανάμεσα σ’ αυτές 
τις δύο ομάδες είναι η «επαγγελία», η σάρκωση δηλαδή του Θείου 
Λόγου με όλα τα σωτήρια επακόλουθά της.  
 

���� Χριστός είναι το κέντρο της ενότητος Παλαιάς και Καινής 
Διαθήκης. Αυτό θα το καταλάβουμε, αν λάβουμε υπόψη την πορεία 
του ανθρωπίνου γένους μετά την πτώση. Η μεταπτωτική ανθρώπινη 
κοινωνία διχάσθηκε σε δύο τεράστια ανθρώπινα ποτάμια. Το ένα 
πήρε τον δρόμο της αθεΐας, της χωρίς τον αληθινό Θεό ζωής. Το άλ-
λο, διασώζοντας τη μνήμη της θεοκοινωνίας, έζησε με το «πρωτευ-
αγγέλιο» (Γεν. γ΄ 15), την υπόσχεση δηλαδή του Θεού για την εν 
Χριστώ σωτηρία, μέσα στη συνείδησή του. Ο Χριστός ήταν η μεγά-
λη «προσδοκία» του (Γεν. μθ΄ 10). Η Εκκλησία, ως σύναξη των πι-
στών στον Χριστό, υπάρχει και προ Χριστού στον κόσμο, τόσο ανά-
μεσα στους εθνικούς, που ζούσαν χριστοκεντρικά με βάση τον ά-
γραφο φυσικό νόμο (συνείδηση), όσο και ανάμεσα στους Ιουδαίους, 
που έλαβαν τον γραπτό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. […] Η εκλογή 
των   Ισραηλιτών  από  τον  Θεό  δεν  σήμαινε  καμιά  εθνικιστική  έξαρση  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. α΄ 1(Ματθ. α΄ 1(Ματθ. α΄ 1(Ματθ. α΄ 1----25)25)25)25)    
    

                ΒΒΒΒίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐ-

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

Ἰούδαν 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 Να-

ασσών, Ναασσὼν 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 Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν 

Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ 

ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέν-

νησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, 

Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας 

δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας 

Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν 

Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε 

τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀ-

ζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ 

δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐ-

γέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε 

τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χρι-

στός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, 

καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ 

ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

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

τρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ 

ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέ-

λων 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 καλέ-

σεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 

Κυρίου    διὰ    τοῦ   προφήτου   λέγοντος·  Ἰδοὺ  ἡ  παρθένος   ἐν  γαστρὶ  ἕξει  καὶ  τέ- 
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ξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευό-

μενον μεθ  ̓ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν 

ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ 

ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 
 

 

 

ή διάκριση του Θεού απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο, αλλά την επι-
φόρτιση των απογόνων («σπέρματος») του Αβραάμ να ετοιμάσουν 
και την υπόλοιπη ανθρωπότητα για την υποδοχή της μεγάλης «επαγ-
γελίας» του Θεού, δηλαδή του Μεσσία και Λυτρωτή Ιησού Χριστού. 
Στο πρόσωπο του Πατριάρχου Αβραάμ ευλογήθηκαν «ὅλαι αἱ φυλαὶ 
τῆς γῆς» (Γεν. ιβ΄ 3). Όλοι οι πιστοί, ισραηλίτες και εθνικοί, που έ-
μειναν λαός του Θεού, πιστοί δηλαδή στις επαγγελίες Του. Η πίστη 
τους αυτή, που την εγκωμιάζει σήμερα ο Παύλος, τους συνέδεσε με 
τους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Στον Χριστό συναντώνται όλοι, 
με την πίστη τους σ’ Αυτόν, την αποδοχή Του δηλαδή ως Θεού και 
Σωτήρα. Και των μεν πρώτων η πίστη ανεφέρετο στον μέλλοντα να 
σαρκωθεί Χριστό, των άλλων δε αναφέρεται στον ήδη «σαρκωθέ-
ντα» και «πάλιν ερχόμενον». […]  

 

����ι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης εμαρτύρησαν (φανέρωσαν 
την πίστη τους) με τον αγώνα, τη θυσία και τα θαύματά τους, γιατί 
έζησαν και αυτοί «μετά Λόγου», όπως θα πει ο άγιος μάρτυς Ιουστί-
νος. Ο Θεός δεν έμεινε αμάρτυρος και σ’ αυτούς. Ο Λόγος του Θε-
ού, ο Χριστός, εμφανιζόταν και απεκάλυπτε, «άσαρκος» ακόμη, 
στους Πατριάρχες και Προφήτες. Αυτός ήταν ο «Άγγελος του Θε-
ού», που απεκάλυπτε τον αόρατο Θεό στους Αγίους της Παλαιάς 
Διαθήκης. Οι Προφήτες, καθαρμένοι με τον πνευματικό τους αγώνα 
και φωτισμένοι από τη χάρη του Θεού, έβλεπαν μέσα στην άκτιστη 
δόξα του Θεού τον άκτιστο Θείο Λόγο (Βλ. λ.χ. Ησ. στ΄ 1 εξ.) και ο-
δηγούντο στην Αλήθεια. Οι Άγιοι της προχριστιανικής εποχής ζού-
σαν και αυτοί εμπειρίες θεώσεως, γιατί μετείχαν στον Σταυρό του 
Χριστού, στον πνευματικό δηλαδή αγώνα για κάθαρση και φωτισμό 
από το Άγιο Πνεύμα. […] 

 

����πάρχει όμως και μια διαφορά ανάμεσα στους Αγίους εκεί-
νους     και    στους    Αγίους    της    Καινής    Διαθήκης,    που    την    υπογραμμίζει  
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ο Παύλος: Όλοι εκείνοι δεν έζησαν την πραγματοποίηση της μεγά-
λης του Θεού επαγγελίας. Δεν έλαβαν την τελειότητα και μονιμότη-
τα της σωτηρίας. Δεν πρόλαβαν στη ζωή τους την ενανθρώπηση, τη 
σάρκωση, του Θείου Λόγου. Γιατί; Για να μη «τελειωθούν χωρίς ε-
μάς», απαντά ο Παύλος. Για να λάβουμε και μεις μαζί τους τη σωτη-
ρία. […] Με τη σάρκωση του Χριστού μας και όλο το λυτρωτικό 
Του έργο οδηγούμεθα όλοι οι πιστοί στην Πεντηκοστή, στην έλευση 
του Αγίου Πνεύματος, για να κατοικεί μέσα στους καθαρμένους πι-
στούς και να τους κρατά αιώνια στο σώμα του Χριστού, ενωμένους 
με τον Χριστό και μεταξύ τους στην ίδια άκτιστη Χάρη, στην Αγάπη 
του Τριαδικού Θεού, στη μία σωτηρία. 

 

[…] ΓΓΓΓια τη συμμετοχή μας στην σωτηρία, που έφερε στον κό-
σμο ο Λυτρωτής Χριστός, υπάρχει μια θεμελιακή προϋπόθεση, την 
οποία μας φανερώνει ο Απόστολος Παύλος: «Ταύτας οὖν ἔχοντες 
τὰς ἐπαγγελίας, ἀδελφοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυ-
σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θε-
οῦ» (Β΄ Κορ. ζ΄ 1). Μέσα στα θεόπνευστα αυτά λόγια του βρίσκεται 
συμπυκνωμένος όλος ο χριστιανικός αγώνας, που οδηγεί στη σωτη-
ρία: κάθαρση ψυχής και σώματος από τα πάθη, ζωή και πολιτεία αγιό-
τητος, και θείος φόβος, που μετουσιώνεται βαθμιαία σε θεία αγάπη. 

(Πηγή: Πρωτ. Γ. Μεταλληνού, Κηρύγματα στα Αποστολικά Αναγνώσματα,  
Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                        ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, 7:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 
Θεία Κοινωνία των ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δηλώσει τα 
στοιχεία του στον Ιερό Ναό, στο τηλ.: 22990 40040. 
2)   ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, 6:00 μ.μ. θα γίνουν στο Ναό μας 
οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
3)        ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019         
Την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019, 4:30 π.μ. στο Ναό μας Μεσονυ-
κτικό, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της μεγάλης εορτής 
των Χριστουγέννων. 

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