
 

 

                               ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ 
                                                                (15/12/2019) 
 
        Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Οι καρδιές  των χριστιανών είναι στραμμένες προς την 
Βηθλεέμ. Ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Λυτρωτή τους: "Χριστός ἐξ ουρανῶν ἀπαντήσατε", μας 
προτρέπει η Εκκλησία μας με τους ωραίους ύμνους της. Συγχρόνως η Εκκλησία προβάλλει, τιμά 
και εορτάζει  σήμερα τους Προπάτορες του Κυρίου, τον  Δίκαιο Αβραάμ  και τους απογόνους του, 
μέχρι την  Παρθένο Μαρία, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Μεταξύ αυτών ξεχωριστή 
θέση κατέχουν όσοι  έζησαν  με  απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και ακλόνητη πίστη  στις 
υποσχέσεις Του, όπως ο Ισαάκ που δέχθηκε να θυσιαστεί, ο Μωυσής, ο προφήτης Δανιήλ στον 
λάκο των λεόντων, οι τρείς παίδες στο αναμμένο καμίνι και τόσοι άλλοι! 
          Για να εκτιμήσουμε την αξία της πίστης και της υπακοής στον Θεό όλων αυτών των 
Προπατόρων, που γιορτάζουμε σήμερα αρκεί να σκεφθούμε: πόσοι σημερινοί χριστιανοί 
παρουσιάζουν αναιμική πίστη ή και την χάνουν τελείως, όταν συναντήσουν ένα πειρασμό, μια 
σοβαρή αρρώστια, μια μεγάλη αδικία ή στέρηση αγαπημένων προσώπων, ακόμη και περιουσιακών 
στοιχείων! -Πού είναι ο Θεός; Τους ακούτε να λένε. -Γιατί σε μένα να συμβεί αυτό το κακό; Πού 
είναι η αγάπη του Θεού και η Πρόνοιά του; Και αυτά συμβαίνουν σήμερα, που ξέρουμε πόσο 
αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε να παραδώσει σε θάνατο τον αγαπημένο Του Υιό, για τη 
σωτηρία μας (παράβ. Ιωάν. 3,16 ). Χάνουν την πίστη χριστιανοί,  σήμερα, που  έχουν στα χέρια 
τους το Ευαγγέλιο και διαβάζουν τις άπειρες ευεργεσίες του Χριστού στους αρρώστους, στους 
πεινασμένους, στους αδικημένους. Ακούγονται λόγια απιστίας σήμερα, από ανθρώπους, που έχουν  
ακούσει αναρίθμητα θαύματα που κάνει ο Θεός για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, με τις 
μεσιτείες της Παναγίας και των Αγίων μας! 
 
       Ας έλθουμε στη θέση του  πρώτου εκ των Προπατόρων, του Αβραάμ. Ζούσε  σ' ένα 
ειδωλολατρικό περιβάλλον. Όμως ήταν αγνός άνθρωπος και η ψυχή του  αναζητούσε τον αληθινό 
Θεό. Και κάποια στιγμή ακούει τη φωνή του Θεού να του λέγει: "Άβραμ -αυτό ήταν το αρχικό του 
όνομα- ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καί ἐκ τῆς συγγενείας σου καί ἐκ τοῦ οἴκου του πατρός σου και δεῦρο 
εἰς την γῆν ἥν ἄν σοι δείξω" (Γεν. 12,1). Ήταν εύκολο αυτό, που του ζητούσε ο Θεός, να αφήσει το 
πατρικό του σπίτι, που είχε όλες τις ανέσεις και όλα τα καλά και να πάει σε χώρα άγνωστη, όπου 
δεν ξέρει τι θα συναντήσει; Και όμως, αφού αυτή ήταν  η εντολή του Θεού,  άφησε το σπίτι του και 
τους συγγενείς του και πήγε και κατοίκησε σε σκηνές. 
        Πόση, αλήθεια,  δυνατή πίστη έπρεπε να έχει ο Αβραάμ, όταν έφθασε στην ηλικία των 99 
ετών, για να πιστέψει στο λόγο του Θεού ότι θα αποκτήσει γιό και ότι οι απόγονοί του θα είναι 
τόσοι  πολλοί, όσα και τα αναρίθμητα αστέρια του ουρανού! (Γεν. 15,5). Και όμως πίστεψε και σε 
ηλικία 100 ετών απέκτησε τον Ισαάκ! 
       Τι να πούμε για τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε ο Αβραάμ, όταν του έδωσε ο Θεός εντολή να 
του θυσιάσει τον μονάκριβο γιό του τον Ισαάκ, στον οποίο είχε στηρίξει όλες του τις ελπίδες! Αφού 
αυτό του είπε  ο Θεός, ο Αβράμ ετοίμασε τα πάντα για να προσφέρει τον γιό του θυσία! (Γεν. 22,1-
13). 
 
          Μετά από όλα αυτά ο Θεός επιβραβεύει τον Αβραάμ με την πλέον εξαιρετική τιμή! 
       -Αβραάμ,  επειδή φάνηκες υπάκουος στην εντολή που σου έδωκα, σου υπόσχομαι ότι διά του 
εκλεκτού απογόνου σου -του Μεσσίου- θα λάβουν τις ευλογίες του Θεού όλα τα έθνη της γης. 
(βλέπ. Γεν. 22,18). Και ο Αβραάμ πίστεψε  στα λόγια αυτά του Θεού, όπως έκανε πάντοτε. Και 
αυτή η υπόσχεση πραγματοποιήθηκε, αφού πέρασαν σαράντα δύο γενεές,  από απόγονο του 
Αβραάμ, την Υπεραγία και Αγνή κόρη της Ναζαρέτ, την Μαρία. Μάλιστα ο Ευαγγελιστής 
Ματθαίος, για να γίνει αυτό πειστικό, παραθέτει στο Ευαγγέλιό του όλα τα ονόματα των κατά 
σάρκα Προπατόρων του Ιησού, από τον Αβράαμ μέχρι την Παρθένο Μαρία, από την οποία 
γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός (βλέπ. Ματθ. 1,1-16). Και τούτο,  για να μας διαβεβαιώσει μεταξύ 
άλλων,ότι ο Θεός εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποσχέσεις Του, έστω και αν χρειαστεί να περάσουν 
πολλά χρόνια.  



 

 

         Και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που η Εκκλησία μας τονίζει με τη σημερινή εορτή των 
Αγίων Προπατόρων: Όσον και άν  στο ανθρώπινο μυαλό, ορισμένες υποσχέσεις του Θεού, 
φαίνονται αδιανόητες, ότι είναι  αδύνατον να πραγματοποιηθούν, όμως πραγματοποιούνται. "Οὐκ 
ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα" (Λουκ.1,37), ήταν η διαβεβαίωση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ 
προς την Παρθένον Μαρία, όταν της μετέφερε τη χαρούμενη αγγελία ότι θα γίνει Μητέρα του Υιού 
του Θεού, κατά τρόπον υπερφυσικόν, εκ Πνεύματος Αγίου! Γεγονός μοναδικό στην ιστορία του 
ανθρώπινου γένους! 
      
          Αδελφοί μου, εάν ο Αβραάμ και οι απόγονοί του, που έζησαν προτού έλθει ο Σωτήρας 
Χριστός στον κόσμο να  αποκαλύψει την αλήθεια του Ευαγγελίου, έζησαν με τόση υπακοή στο 
θέλημα του Θεού, επιβεβαίωσαν με τόσες θυσίες την ακλόνητη πίστη τους στον αληθινό Θεό και 
αποδέχθηκαν χωρίς κανένα δισταγμό ότι οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν, μπορεί να 
υπάρξει βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος να αμφιβάλει ή να τα απορρίπτει όλα αυτά; Εμείς σε 
κάθε θεία Λειτουργία διακηρύττουμε : "Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν", τον Χριστόν. "Έλάβομεν 
Πνεῦμα ἐπουράνιον", που μας φωτίζει και ενισχύει στον πνευματικό μας αγώνα και σε κάθε 
περίσταση στη ζωή μας. "Εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ", την Ορθόδοξη Πίστη. 
 
       Είθε  να αξιωθούμε να  υποδεχθούμε τη  Γέννηση του Σωτήρα Χριστού με καρδιές θερμές από 
αγάπη  και εμπιστοσύνη προς Αυτόν, και με σταθερή απόφαση να ζούμε κατά  το  θέλημά Του, 
ώστε να  απολαύσουμε τα αγαθά της ουράνιας Βασιλείας Του, που μας υποσχέθηκε. Αμήν. 
 
 
               


