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Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον Ἦχος δ' Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ. Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ
ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου·
Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον
φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα·
Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Υριζηοσγεννιάηικες κέυεις-Εστές
«Γεύηε ίδσκελ πηζηνί πνύ εγελήζεη ν Υξηζηόο».
Αγαπεηνί ελνξίηεο θαη θίινη ηνπ Ι. Νανύ καο.
Πξνινγίδνληαο ην πξόγξακκα ησλ ηεξώλ αθνινπζηώλ ηνπ αγίνπ δσδεθαεκέξνπ,
παίξλσ ζαλ αθνξκή ην πην πάλσ θάιεζκα, ηνπ ηεξνύ πκλνγξάθνπ, κε ην νπνίν ζα
θαηαδεηρζεί, όηη ην απέξηηηνλ, αιιά Θείν Βξέθνο ηεο Βεζιεέκ, θαηά ηελ πνξεία Σνπ,
από ην παρλί πνπ γελλήζεθε κέρξη ηε δσεθόξνλ Αλάζηαζή Σνπ, δελ ρξεζηκνπνηεί εηο
ην άθξσο δύζθνινλ έξγν ηεο ζσηεξίαο, παξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν άζεκα, επηειή θη
αλαμηόπηζηα αλζξσπίλσο γήηλα κέζα θαη πξόζσπα. Αιήζεηα. θεθηήθακε πνηέ ζε πνηό
θνκκάηη ηεο γεο έθακε Θενπξεπώο ηελ πξώηε Σνπ εκθάληζε; Δηο ηελ κέρξη ζήκεξνλ
ήπεηξν κε ηηο πεξηζζόηεξν ηξηηνθνζκηθέο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο δειαδή, ηελ Αζία. Καη
ζε πνηα ρώξα; Σελ Παιαηζηίλε, πνπ σο ηώξα δύν ιανί αιιεινζπαξάζζνληαη λα ηελ
κνηξαζηνύλε. ε πνην ρσξηό πνιηηνγξαθήζεθε; ηελ πην άζεκε θαη πην μεραζκέλε
«ειαρίζηε» Βεζιεέκ, κάιηζηα ζε « ιίθλν» - παρλί ζηάβινπ αιόγσλ δώσλ.
Παξεκπηπηώλησο, ζπζρεηίδνληαο ηα πεξί ηνλ Ιεζνύλ γεγνλόηα, δηαπηζηώλνπκε, όηη
ζηε Γέλλεζή Σνπ επέιεμε ην παρλί δίπια ζηα άινγα δώα. Δλώ ζην ηέινο Σνπ δέρζεθε
λα πεζάλεη ζην Γνιγνζά «ελ κέζσ δύν ιεζηώλ». Καη ην αλαπάληεηνλ εξώηεκα είλαη,
πώο ε αμία ηνπ Αλακάξηεηνπ ζηαζκίζηεθε κηθξόηεξε από ηελ αμία ηνπ «Βαξαββά»,
γλσζηνύ από ηε ηαύξσζε;
Σν αθόκα ρεηξόηεξν είλαη, πνπ πήγε λα γελλεζεί θνληά ζηνλ αηκνραξή θαη
παληθνβιεκέλν Ηξώδε, πνπ από ηελ πξώηε κέξα, αθνλίδεη ηα καραίξηα γηα ηε ζθαγή
ησλ λεπίσλ, κε ζθνπό λα ζαλαηώζεη ην λενγέλλεην Υξηζηό, γεγνλόο πνπ ηνλ
αλαγθάδεη λα βεκαηίζεη ην δξόκν ηεο εμνξίαο, από ηα γελλνθάζθηα Σνπ, πξνο ηελ
καθξηλή Αίγππην. Υσξίο λα μεράζνπκε, όηη ζπλειήθζε ππεξθπώο ζην πην θαθόθεκν
ηόηε ρσξηό, ηε Ναδαξέη. Όζν γηα ζπλεξγάηεο θαη δηαδόρνπο Σνπ έςαμε θαη βξήθε ζηηο
βάξθεο ηεο Γαιηιαίαο ηνπο αλππόιεπηνπο θαη αγξάκκαηνπο ςαξάδεο. Αλεμήγεην αθόκα
παξακέλεη, πώο, ζηελ πνξεία ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, νη πηζηνί Σνπ ρσξίο θακηά δύλακε θαη
κε θακηά αληίζηαζε εηαπείλσζαλ, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηξείο ηζηνξηθέο ππεξδπλάκεηο, νη
νπνίεο κε θνληθό ηξόπν επεηέζεθαλ, γεκίδνληαο ην αγηνιόγην ηεο εθθιεζίαο από
εθαηνκκύξηα κάξηπξεο, ηεξνκάξηπξεο θαη λενκάξηπξεο, όπσο έγηλε κε ηε Ρώκε, ην
Ιζιάκ θαη ην ζηδεξνύλ παξαπέηαζκα ζηηο εκέξεο καο. Όζν γηα ηα πεξηνπζηαθά Σνπ
ζηνηρεία, κάο ηα εδήισζελ ν Ίδηνο: «Ο Τηόο ηνπ αλζξώπνπ νπθ έρεη πνύ ηελ θεθαιήλ
θιίλε».
Δθπιεθηηθόλ, επίζεο, είλαη θαη ην όηη επέιεμελ, σο κεηέξα Σνπ, ην δεθαπεληάρξνλν,
άζεκνλ θαη αγξάκκαηνλ θαηά θόζκνλ θνξίηζη, ηε Μαξία, από αγξνηηθή νηθνγέλεηα, κε
ζεηόλ παηέξα ηνλ μπινπξγό, ζην επάγγεικα, Ισζήθ, πξνζηάηε ηεο γηα αζθάιεηα
εκπξόο ζηνλ θίλδπλν ηνπ ιηζνβνιηζκνύ ηεο.
Με απηά ηα επηειή, αλππόιεπηα θη αζήκαληα κέζα θαη πξόζσπα ηεο γεο ν Ιεζνύο
επηρεηξεί ην δπζπέιαζην ηνύην έξγν αλάπιαζεο θαη ζσηεξίαο ηνπ αλζξώπνπ. Απηόο
πνπ δηεθήξπμε κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ηα πξσηάθνπζηα ζηελ ηζηνξία δηαπηζηεπηήξηά
Σνπ: «Δγώ εηκη ν πνηκήλ θαη ε ζύξα ησλ πξνβάησλ», «Δγώ εηκη ην θώο, ε νδόο, ε
αιήζεηα, ε δσή θαη ε Αλάζηαζε», «εγώ νύθ εηκί εθ ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ» κε
επηζθξάγηζκα ην αθαηαλόεην θαη ζενπξεπέο: «Σηο ειέγμεη κε πεξί ακαξηίαο;».
Αμηνινγώληαο, όζν είλαη δπλαηόλ, ην απνηέιεζκα ηεο έζραηεο έλδεηαο ηνπ Ναδσξαίνπ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ -- Σελ. 3
βιέπνπκε, όηη ζήκεξνλ ην 2009 θαη όια ηα ρξόληα από ηόηε σο ηώξα, θάζε ρξόλν
γηνξηάδνληαο νη ιανί ηεο γεο ηε Γέλλεζε θαη ηελ Αλάζηαζή Σνπ, αιιάδνπλ ηειείσο ην
ξπζκό ηεο δσήο νινθιήξνπ ηνπ πιαλήηε. Πώο ζπκβαδίδνπλ όια απηά, ε αλέρεηα θαη ε
δηαρξνληθή επηηπρία Σνπ; Η απάληεζε είλαη δηθή ζαο κε βάζε ηα πην πάλσ. Με ηνύηεο
ηηο απιέο ζθέςεηο, αγαπεηνί κνπ, ζπλνδεύνπκε ηηο πην εγθάξδηεο επρέο καο γηα ηηο
Άγηεο κέξεο θαη ην λέν έηνο 2010, λα έρεηε πινύζηα ηε Υάξε θαη ηελ Δπινγία ηνπ ελ
Βεζιεέκ γελλεζέληνο Θείνπ βξέθνπο.__
Μεηά ηηκήο θαη αγάπεο νη Δπίηξνπνη,
νη πλεξγάηεο θαη νη Ιεξείο ηνπ Ι.Νανύ καο.

Σο μεγάλο μήνσμα ηης εορηής ηφν Υριζηοσγέννφν

Αγίοσ Εθραίμ ηοσ ύροσ

Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ζαπκάδνληαο ην γεγνλόο ηεο Γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνύ, ζέηεη
ζην ζηόκα ηεο Παλαγίαο ηα αθόινπζα ιόγηα: «Πσο λα ε νλνκάζσ εγώ,
ζαπκαζηό κνπ βξέθνο; Ση ζλεηό όλνκα λα δώζσ ζηνλ θαξπό ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο; Να νπ πξνζθέξσ ζπκίακα ή γάια; Έρεηο αλάγθε από ηηο κεηξηθέο
κνπ θξνληίδεο, ή λα πέζσ ζηα πόδηα νπ θαη λα ε ιαηξεύσ; Ση αλεμήγεηε
αληίζεζε; O νπξαλόο είλαη ν ζξόλνο νπ θη εγώ ζε ηνπνζέηεζα ζηα γόλαηα κνπ.
ε βιέπσ ζηελ γε θη όκσο δελ άθεζεο ηνλ νπξαλό. O νπξαλόο είλαη εθεί, όπνπ
επξίζθεζαη Δζύ».
Σελ απνξία θαη ηελ έθπιεμε ηεο Παλαγίαο ζπκκεξίδεηαη θαη άγηνο Βαζίιεηνο. Καη
πξνζπαζώληαο λα βξεη ην κπζηηθό πνπ πέηπρε ηελ έλσζε ηόζν αληηζέησλ
πξαγκάησλ, θαηαιήγεη όηη είλαη Η ΣΑΠΔΙΝΩΗ!
Από ηαπείλσζε ν Θεόο έγηλε άλζξσπνο!
Από ηελ ηαπείλσζε Σνπ ε γε έγηλε νπξαλόο!
Γελ αλέβεθε ν άλζξσπνο ζηνλ νπξαλό. Καηέβεθε ν Θεόο ζηελ γε. Καη έηζη καο
έκαζε έκπξαθηα, πσο κπνξεί ε γε, από ηόπνο εμνξίαο λα γίλεη παξάδεηζνο. Από
δνύγθια, λα γίλεη Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Γη' απηό θαη νη πξώηνη, πνπ αμηώζεθαλ λα
Σνλ πξνζθπλήζνπλ, ήηαλ νη ηαπεηλνί πνηκέλεο. Καη νη γεκάηνη ηαπεηλό θαη
εηιηθξηλέο θξόλεκα αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, «κάγνη εμ αλαηνιώλ»
Απηή ε αξεηή ηεο Σαπείλσζεο είλαη ην κεγάιν κήλπκα ηεο ενξηήο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ. Μόλν ν άλζξσπνο πνπ θαιιηεξγεί θαη αγαπάεη απηή ηελ αξεηή,
κπνξεί θάπσο λα ληώζεη, ηη έγηλε εθείλε ηελ παγσκέλε λύρηα ηνπ Γεθέκβξε ζηελ
Βεζιεέκ ηεο Ινπδαίαο. Καη κόλν κε απηή ηελ αξεηή, κπνξεί λα αμησζεί λα δερζεί
ζηελ θαξδηά ηνπ ηνλ Νενγέλλεην Βαζηιέα θαη σηήξα Υξηζηό.

ηή δηπιαλή καο πόξηα ὑπάξρεη αὐηόο πνπ ἔρεη ηήλ
ἀλάγθε ηῆο ἀγάπεο καο. Ἄλ ηήλ δώζνπκε ζά ηήλ
κεηαθέξνπκε ζ’ ἐθεῖλνλ. Οἱ κέξεο καο θαί νἱ ζπγθπξίεο
δέλ βνεζνύλ ζ’ αὐηό. Ἐκείο εἰιηθξηλά ἐπηκέλνπκε ζηήλ
δηαθνλία αὐηή κε ὅπνηεο ζπλέπεηεο.

Σελ. 4 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ ΑΓΙΟΤ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΤ 2009
Ἀπό 20ε Γεθεκβξίνπ ἔσο 7ε Ἰαλνπαξίνπ
η
Κσριακή 20 Δεκεμβρίοσ
7.00-10.30 π.κ. Ὅξζξνο θαί Θ. Λεηηνπξγία.
7.00 Υριζηοσγεννιάηικη ἑορηή Ἐνορίας.
Σρίηη 22α Δεκεμβρίοσ (Αγ. Αλαζηαζίαο Φαξκαθνιπηξίαο)
7.30-9.30 π.κ. Ὅξζξνο θαί Θ. Λεηηνπξγία
Σεηάρηη 23η Δεκεμβρίοσ (Ἁγίσλ Γέθα καξηύξσλ Κξήηεο)
6.00 κ.κ. Μεγάιεο Βαζηιηθέο Ὥξεο ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ. (ἀπόγεσμα)
6 μ.μ. Ἱερό Εὐτέλαιο (ἀπόγεσμα)
Πέμπηη 24η Δεκεμβρίοσ (Ἁγίαο Δὐγελίαο) (παξακνλή)
7.30-10.00 π.κ. Μέγαο Παλεγπξηθόο Ἑζπεξηλόο
Υξηζηνπγέλλσλ – Θεία Λεηηνπξγία Μεγάινπ Βαζηιείνπ. (πρφΐ)
Παραζκεσή 25η Δεκεμβρίοσ (Η Γέλλεζηο ηνῦ Υξηζηνῦ)
5.00 – 8.30 π.κ. Οξζξνο θαί παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία
5.30 κ.κ. Ἑζπεξηλόο.
άββαηο 26η Δεκεμβρίοσ (Ἡ ύλαμε ηεο Θενηόθνπ)
7.30 – 10.00 π.κ. Ὅξζξνο θαί Θεία Λεηηνπξγία.
5.30 Ἑζπεξηλόο.
Κσριακή 27η Δεκεμβρίοσ
(Μεηά ηήλ Υξηζηνῦ Γέλλεζε Αγ Πξσηνκάξηπξνο θαί Αξρηδηαθόλνπ ηεθάλνπ)
7.30 - 9.30 π.κ. Οξζξνο θαί
Παλαιοτριζηιανική Θεία Λειηοσργία Ἁγίοσ Ἰακώβοσ ηοῦ Ἀδελθοθέοσ.
Για πρφηη θορά ζηον Ναό μας.
5.30 Ἑζπεξηλόο.
Πέμπηη 31η Δεκεμβρίοσ
5.30 κ.κ. Μέγαο Παλεγπξηθόο Ἑζπεξηλόο Πξσηνρξνληᾶο - Ἁγίνπ Βαζηιείνπ.
Παραζκεσή 1η Ἰανοσαρίοσ (Πεξηηνκή Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, Ἁγ. Βαζηιείνπ).
7.30 – 10.30 π.κ. Ὅξζξνο – Παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία –
Γνμνινγία ἐπί ηῷ Νέῷ Ἔηεη - Κνπή Βαζηιόπηηαο.
Κσριακή 3η Ἰανοσαρίοσ (πξό ηῶλ Φώησλ)
7.00 – 10.00 π.κ. Ὅξζξνο – Θ. Λεηηνπξγία.
Δεσηέρα 4η Ἰανοσαρίοσ
6.00 κ.κ. Μεγάιεο Ὥξεο Θενθαλείσλ (ἀπόγεσμα)
Σρίηη 5η Ἰανοσαρίοσ (παξακνλή)
7.00 – 9.30 π.κ. Μέγαο Παλεγπξηθόο Ἑζπεξηλόο Θενθαλείσλ.
Θ. Λεηηνπξγία Μ. Βαζηιείνπ, ἀθνινπζία Ἁγηαζκνῦ.
Σεηάρηη 6η Ἰανοσαρίοσ (Σα Ἅγηα Θενθάλεηα)
6.30 – 10.30 π.κ. Ὅξζξνο – Παλεγπξηθή Θ. Λεηηνπξγία – ἀθνινπζία Μ.
Αγηαζκνῦ.
5.30 Ἑζπεξηλόο
Πέμπηη 7η Ἰανοσαρίοσ (πλαμε Ἰσάλλνπ Πξνδξόκνπ)
7.00 – 10.00 π.κ. Ὅξζξνο θαί Παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία.
Ὁζοι ἐπιθσμεῖηε νά περάζοσν οἱ Ἱερείς ἀπό ηό ζπίηι ζας γιά νά ἁγιάζοσν μέ ηόν
Ἁγιαζμο ηῶν Θεοθανείφν, μπορείηε νά ηό δηλώζεηε ζηό γραθεῖο ηοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

