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Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 
 

ίστη! Θεῖο δῶρο, καρπὸς τῆς θείας ἀποκάλυψης, γνώση τῶν 
μυστηρίων, οὐράνια σοφία, δάσκαλος τῶν θείων ἀληθειῶν, 
σκάλα οὐρανοῦ καὶ γῆς, σύνδεσμος Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀπό-
δειξη τῆς φιλίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, φανέρωση τῆς με-
τάδοσης τῶν οὐράνιων ἀγαθῶν. Μὲ ποιὰ λόγια νὰ ἐκφράσω 
τὴ δύναμή σου; Ἡ δύναμή σου, σὰν θεῖο δῶρο, εἶναι ἀληθινὰ 
θεία. Ἡ δὲ ἐνέργειά σου ἄπειρη· ἴση πρὸς τὴ θεία θέληση, κα-
θότι ἐνεργεῖ μὲ τὴ θεία δύναμη ὅσα ὁ νοῦς εἶναι ἀδύνατο νὰ 
κατανοήσει. Ἐσὺ φωτίζεις σὰν φῶς αὐτοὺς ποὺ ἔχει θολώσει 
καὶ σκοτισθεῖ ὁ νοῦς τους. Ἐσὺ καθοδηγεῖς ὅσους ζητοῦν τὴν 
ἀλήθεια στὶς Γραφὲς καὶ γίνεσαι ἀσφαλὴς ὁδηγὸς στὴ γνώ-
ση. Ἐσὺ θερμαίνεις βαθιά, μὲ θεῖο ἔρωτα, τὶς καρδιὲς καὶ ἀνά-
βεις σ’ αὐτὲς τὴ θεία ἀγάπη. Ἐσὺ γεννᾶς τὴν ἀληθινὴ ἐλπίδα, 
ἀφοῦ μὲ μυστικὸ τρόπο ἀναζητᾶς καὶ φανερώνεις τῶν ἐλπι-
ζομένων τὴν ὑπόσταση. Ἐσὺ περιβάλλεις μὲ πορφύρα υἱοῦ βα-
σιλιᾶ ὅσους φωτίσθηκαν ἀπὸ σένα. Ἐσὺ δωρίζεις σ’ αὐτοὺς 
τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐσὺ σκεπάζεις τοὺς πι-
στοὺς μὲ πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα σύνεσης, πνεῦμα γνώσης 
καὶ ἀλήθειας, πνεῦμα θέλησης καὶ δύναμης, πνεῦμα φόβου 
Θεοῦ.    Ἐσὺ    δίνεις    ἄφθονους   τοὺς   καρποὺς   τοῦ   Ἁγίου   Πνεύ- 

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40) 
 

    ᾿Αδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγ-
γελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ 
Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξε-
δέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ 
δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγού-
μενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰε-
φθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πί-
στεως 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. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νε-
κροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν 
ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ 
ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυ-
λακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μα-
χαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμα-
σιν, 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 προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 
 

 

ματος. Ἐσὺ γεμίζεις τὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ μὲ ἀγάπη, χαρά, 
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, πραότητα καὶ 
ἐγκράτεια. Ἡ δύναμή σου διαπλάθει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει 
διαφθαρεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν ἐπαναφέρει στὸ ἀρχαῖο κάλ-
λος καὶ τὸν ἀναδεικνύει εἰκόνα Θεοῦ. Ἡ ἐνέργειά σου, ἐπει-
δὴ κινεῖται ἀπὸ τὴ θεία δύναμη, πείθει τὸν νοῦ νὰ σὲ ἀκολου-
θεῖ   καὶ   πληροφορεῖ   τὴν   καρδιὰ   γιὰ   τὴν   ἀλήθεια  ὅσων  ὁ  Θεὸς 
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ἀποκαλύπτει. Τὸ θεῖο Σου φῶς διαχέεται στὸν πιστὸ καὶ δια-
φωτίζει τὸν νοῦ του γιὰ νὰ κατανοήσει τὶς Γραφές. Ἐσὺ ἀνοί-
γεις διάπλατα τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διάνοιας κι Ἐσὺ ἀγγίζεις τὶς 
χορδὲς τῆς καρδιᾶς γιὰ νὰ λατρέψουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν ὑ-
μνοῦν ἀκατάπαυστα. Ἐσὺ διδάσκεις τὴν πειθαρχία στὸν Θεό. 
Ἐσὺ διδάσκεις τὴν κατανόηση στὰ νοήματα τῶν ἁγίων προφη-
τῶν. Ἐσὺ φωτίζεις τὴν κατανόηση τῶν λόγων τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων. Ἐσὺ ἐπαγγέλλεσαι τὴν τέλεια ἠθική. Ἐσὺ βάζεις τὸν 
ἀγαθὸ λογισμὸ στὸν πιστό. Ἐσὺ ἀποκαλύπτεις τὴ θεία σου δύ-
ναμη καὶ ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ τὸν θεῖο σου χαρακτήρα ἀκόμη 
καὶ στοὺς ἄπιστους. Ἐσὺ προσέλκυσες τὰ ἔθνη στὴ σωτηρία. 
Ἐσὺ κατέκτησες ὅλο τὸν κόσμο. Ἐσὺ ξεγύμνωσες τὶς συνα-
γωγὲς τῶν ἐθνῶν. Ἐσὺ κατατρόπωσες τὴν ἀπιστία. Ἐσὺ ἔστη-
σες τὸ τρόπαιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ μέσον τῆς γῆς. Σὲ σέ-
να ὑποτάχθηκαν βασιλιάδες. Σὲ σένα προσέτρεξαν ἄρχοντες 
καὶ ποιμένες τῶν λαῶν. Ἐσὺ ἀπέδειξες ὅτι οἱ φιλόσοφοι εἶναι 
ἄσοφοι. Ἐσὺ τοὺς ταπεινοὺς ἀνέδειξες σοφοὺς καὶ ἱκανότα-
τους ρήτορες. Ἐσὺ κηρύχθηκες στὸν κόσμο καὶ τὸν κόσμο 
διαφώτισες. Ἐσύ, ἀφοῦ κατέκτησες τὰ ἔθνη, τὰ ἁγίασες. Ἐσὺ 
τὸν ἀρχαῖο κόσμο, τὸν γερασμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν ἀνέ-
δειξες μὲ τὴ θεία σου δύναμη. Ἐσὺ κατάργησες τοὺς σκλη-
ροὺς νόμους. Ἐσὺ ἀναστήλωσες τὴ δικαιοσύνη. Ἐσὺ καταδί-
κασες τοὺς πολέμους. Ἐσὺ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο στερέω-
σες. Ἐσὺ καλλιέργησες τὴν ἰσότητα καὶ χάρισες τὴν ἀληθινὴ 
ἐλευθερία. Ἐσὺ κατάργησες τὴ δύναμη τοῦ Διαβόλου. Ἐσὺ 
ἐγκατέστησες τὴ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν πάνω στὴ γῆ. Ἐσὺ 
ἀπομάκρυνες τὴν πικρὴ λύπη ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἐσὺ δώρισες 
στὸν κόσμο τὴν ἀνεκλάλητη καὶ ἄφατη χαρά. Ἐσένα λοιπόν 
τιμοῦμε ἐπάξια. Ἐσένα περιθάλπουμε στὶς καρδιές μας καὶ ἔ-
χοντας ἐσένα παίρνουμε θάρρος καὶ ἐλπίζουμε νὰ τύχουμε 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἀμήν. 

(Πηγή: «Τὸ Γνῶθι σαὐτὸν», σελ. 48-50, εκδ. Άθως, Αθήνα 2011) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο       
 

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό μας. 
 

2)                ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, το πρωί θα πραγματο-
ποιηθεί η Θεία Κοινωνία των ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, 
ας δηλώσει τα στοιχεία του στον Ιερό Ναό, στο τηλ.: 22990 
40040. 
 

3)                 ΜΕΓΑΛΕΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  ΩΡΕΣ  
                            ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   
 

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, 6:00 μ.μ. θα γίνουν στο 
Ναό μας οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων. 
 

4)                           ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ     
 

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022 
 

5:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων 
 

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022 
 

4:30 π.μ. Μεσονυκτικό, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία  
                Λειτουργία των Χριστουγέννων 
 

5)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
                 (ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ  μ α ς) 

 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 
 

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  
 

Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 
 

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
                Δοξολογία για το νέο έτος και κοπή βασιλόπιτας   
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