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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
« Τού δέ Ίησού Χριστού ή γέννησις ούτως ήν»
Η γέννηση του Χριστού, κατά τον άγιο Γερµανό, είναι το ”περιβόητον θαύµα”, µε το
όποιο γνωρίστηκε σ’ όλους το µυστήριο της Άγίας Τριάδος. Ό Πατέρας ήθελε να
σωθούµε, ο Υιός έγινε το όργανο της σωτήριας µας και το «Άγιο Πνεύµα µε τη δύναµή
Του πραγµατοποίησε το µυστήριο της σωτηρίας µας. Ό Λόγος του θεού έγινε άνθρωπος
(Ίωάν. 1,14) καί ως άνθρωπος µπορεί να έχει προγόνους και γένος. Σήµερα στο
Ευαγγελικό ανάγνωσµα που διαβάστηκε, ακούσαµε το γενεαλογικό δένδρο του Κυρίου
µας. Ας πάρουµε µερικά στοιχεία άπ’ αυτό.
Η γενεαλογία του Χριστού
Ό κατάλογος των προγόνων του Χριστού είναι µια σειρά από ονόµατα ανδρών. Ό
Θεοφάνης ο Κεραµέας λέγει πως η γυναίκα ήταν «παρακολούθηµα του ανδρός», δηλ,
ήταν µετά τον άνδρα, επειδή κεφαλή της, κατά το Μωσαϊκό νόµο, εθεωρείτο αυτός. Ό
Ματθαίος γενεαλογεί από τον Αβραάµ µέχρι τον Ιωσήφ «τον άνδρα Μαρίας, έξ ής
έγεννήθη Ιησούς ο λεγόµενος Χριστός» (κεφ.1,16). Αντίθετα ο Λουκάς αρχίζει από τον
Ιωσήφ και καταλήγει στο Θεό· «τού Ένώς τού Σήθ του Αδάµ του Θεού» (κεφ. 3,38).
Ό Κύριος κατά τη θεότητα είναι αγενεαλόγητος. «Ανεκδιήγητος µέν ήν η τού Χριστού
γενεά κατά την θεότητα», δηλ. κατά τη θεότητα η γενιά του Χριστού είναι ανεκδιήγητη,
µή διηγήσιµη, σηµειώνει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς. Είναι αδύνατο να συµπεριληφθεί
ο Θεός σε κάποιο γενεαλογικό κατάλογο, αφού «Θεού Λόγος και Υιός ών και µήτε έχων
πρό αυτού προγενέστερον», ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και δεν έχει κανέναν
προγενέστερό Του. Ό Χριστός γενεαλογείται κατά την ανθρώπινη φύση Του, αφού
χρηµάτισε «υιός ανθρώπου» και πήρε την ανθρώπινη φύση για τη σωτηρία του κόσµου.
Δείγµατα από το γενεαλογικό δένδρο του Χριστού
«Ας δούµε µερικά δείγµατα από το γενεαλογικό δένδρο του Κυρίου µας. «Ας πάρουµε το
όνοµα Δαβίδ. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του στο γενεαλογικό δένδρο του Χριστού.
Αντί να πει ο ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Χριστός είχε πρόγονο τον Αβραάµ, δηλ.
«Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού υιού Αβραάµ», λέγει «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού
υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάµ» (Ματθ. 1,1). Ό Αβραάµ ήταν αρχαιότερος από το Δαβίδ,
εντούτοις στη γενεαλογία µπαίνει δεύτερος. Γιατί; Ό Ιερός Χρυσόστοµος γράφει πως ο
Δαβίδ είχε µεγάλη αίγλη και δόξα ανάµεσα στους ισραηλίτες. Ακόµη, επειδή είναι
νεότερος στην Ιστορία από τον Αβραάµ, τον θυµόντουσαν καλύτερα οι Εβραίοι, ενώ ο
Αβραάµ χανόταν στα βάθη των αιώνων. «Άλλωστε οι προφητείες έλεγαν πως από το
γένος του Δαβίδ θα αναφανεί ισχυρή δύναµη (κέρας) και λύχνος και άγίασµα για το
Ισραήλ (Ψαλµ. 131,17-18). Το όνοµα Δαβίδ συνδέεται µε Μεσσιανικές προσδοκίες του
λαού.
Στην Παλαιά Διαθήκη δε γενεαλογούνται γυναίκες. Παραδόξως µέσα στον κατάλογο
αναφέρονται τέσσερις γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές είναι η Θάµαρ, η Ρουθ, η Ραχάβ καί η
Βηρσαβεέ. Οι δύο ήταν εθνικής καταγωγής και οι άλλες δύο επιλήψιµες ηθικά.
Θαυµάζουµε τον Ιησού, όχι απλώς γιατί έγινε άνθρωπος, άλλά γιατί είχε και τέτοιους
προγόνους. Ό Χριστός δέ φαίνεται ούδαµού τα ήµέτερα έπαισχυνόµενος κακά», πουθενά
δεν ντρέπεται για τα δικά µας κακά (Ίωάν. Χρυσόστοµος).
Ποιά είναι ή ωφέλειά µας από τους προγόνους του Χριστού;
Ή ανάγνωση του καταλόγου µας διδάσκει να µην ντρεπόµαστε για την κακία των
προγόνων µας, αλλά για την έλλειψη της αρετής. «Όπως και η ευγένεια των

προπατόρων µας, εάν δεν αγωνιστούµε προσωπικά για τον αγιασµό µας, δε µας ωφελεί.
Δεν πρέπει κάποιος να ευφραίνεται από τους προγόνους του, αλλά από την εφαρµογή
των εντολών του Χριστού. Αυτό µπορούµε να το δούµε και µέσα στην Εκκλησία µας. Ή
καταγωγή των µελών της Εκκλησίας δεν είναι παράγοντας για την πνευµατική τους
πρόοδο. Όλα είναι κοινά, όπως π.χ. το βάπτισµα, ή θεία Ευχαριστία, ο πόθος της
σωτηρίας και στους αριστοκράτες και στους κοινούς θνητούς. Εκείνο πού πρέπει να
αναζητούµε είναι η γνώµη και ο τρόπος της ψυχής.
Αδελφοί µου,
Ό Χριστός ήλθε να λύσει τα ανθρώπινα κακά. Ήλθε σαν γιατρός κι όχι σαν δικαστής. Ό
Χριστός νυµφεύθηκε την εκπορνευθείσα ανθρώπινη φύση, όπως οι Πατριάρχες του
Ισραήλ τις δύο γυναίκες, που αναφέραµε. Φρίττει κανείς µε την ταπείνωση του Δεσπότου
Χριστού, που καταδέχεται να έχει κατά την ανθρώπινη φύση Του τέτοιους προγόνους.
Καταδέχεται να ονοµαστεί «υιός ανθρώπου» και να έχει τέτοιους προγόνους, ενώ αυτός
ήταν αναµάρτητος, για τη σωτηρία τη δική µας. θέλει να µας ξαναδώσει την παλιά µας
ευγένεια. Είναι συγκλονιστική ή αγάπη Του για µας. «Ας παραδειγµατιστούµε και ας
δείξουµε την ανάλογη αγάπη µας προς Αυτόν, πού έγινε άνθρωπος, να στραφούµε προς
τον «Ίησούν, τον υιόν Δαυΐδ» (Ματθ.1,1).
Αρχιµ. Ι. Δ. Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. α 1-25)
Εµµανουήλ: Μεθ’ ηµών ό Θεός Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού Δαυΐδ, Υιού
Αβραάµ. Αβραάµ έγέννησε τον Ισαάκ· Ισαάκ δέ έγέννησε τον Ιακώβ· Ιακώβ δέ έγέννησε
τον Ίούδαν, καί τούς αδελφούς αύτού Ιούδας δέ έγέννησε τόν Φάρες καί τόν Ζάρα έκ τής
Θάµαρ· Φάρες δέ έγέννησε τόν Έσρώµ· Έσρώµ δε έγέννησε τον Άράµ· Άράµ δέ έγέννησε
τον Άµιναδάβ· Άµιναδάβ δέ έγέννησε τον Ναασών· Ναασών δέ έγέννησε τον Σαλµών
Σαλµών δέ έγέννησε τον Βοόζ έκ τής Ραχάβ· Βοόζ δε έγέννησε τον Ώβήδ έκ τής Ρούθ·
Ώβήδ δέ έγέννησε τον Ίεσσαί· Ίεσσαί δέ έγέννησε τόν Δαυΐδ τόν βασιλέα. Δαυΐδ δέ ό
βασιλεύς έγέννησε τόν Σολοµώντα έκ τής τού Ούρίου· Σολοµών δέ έγέννησε τον Ροβοάµ.
Ροβοάµ δέ έγέννησε τόν Άβιά· Άβιά δέ έγέννησε τόν Άσά· Άσά δέ έγέννησε τόν
Ίωσαφάτ· Ίωσαφάτ δέ έγέννησε τόν Ίωράµ· Ίωράµ δέ έγέννησε τόν Όζίαν· Όζίας δέ
έγέννησε τόν Ίωάθαµ· Ίωάθαµ δέ έγέννησε τόν «Άχαζ· Άχαζ δε έγέννησε τόν Έζεκίαν
Έζεκίας δέ έγέννησε τόν Μανασσή· Μανασσής δέ έγέννησε τόν Άµών. Άµών δέ
έγέννησε τον Ίωσίαν· Ίωσίας δέ έγέννησε τόν Ίεχονίαν καί τούς αδελφούς αυτού, επί της
µετοικεσίας Βαβυλώνας. Μετά δέ τήν µετοικεσίαν Βαβυλώνας, Ίεχονίας έγέννησε τόν
Σαλαθιήλ· Σαλαθιήλ δέ έγέννησε τον Ζοροβάβελ· Ζοροβάβελ δέ έγέννησε τόν Άβιούδ·
Άβιούδ δέ έγέννησε τον Έλιακείµ· Έλιακείµ δέ έγέννησε τόν Άζώρ· Άζώρ δέ έγέννησε
τον Σαδώκ· Σαδώκ δέ έγέννησε τον Άχείµ· Άχείµ δέ έγέννησε τον Έλιούδ· Έλιούδ δέ
έγέννησε τόν Ελεάζαρ· Ελεάζαρ δέ έγέννησε τόν Ματθάν Ματθάν δέ έγέννησε τόν
Ιακώβ· Ιακώβ δέ έγέννησε τόν Ιωσήφ τόν άνδρα Μαρίας, έξ ής έγεννήθη Ιησούς ό
λεγόµενος Χριστός. Πάσαι ούν αί γενεαί από Αβραάµ έως Δαυΐδ, γενεαί δεκατέσσαρες
και από Δαυΐδ έως τής µετοικεσίας Βαβυλώνας, γενεαί δεκατέσσαρες· καί από τής
µετοικεσίας Βαβυλώνας έως τού Χριστού, γενεαί δεκατέσσαρες. Τού δέ Ιησού Χριστού ή
Γέννησις ούτως ήν. Μνηστευθείσης γάρ τής µητρός αυτού Μαρίας τώ Ιωσήφ, πριν ή
συνελθείν αυτούς, ευρέθη έν γαστρί έχουσα εκ Πνεύµατος αγίου. Ιωσήφ δέ ό άνήρ αυτής,
δίκαιος ών, καί µή θέλων αυτήν παραδειγµατίσαι, έβουλήθη λάθρα άπολύσαι αυτήν.
Ταύτα δέ αυτού ένθυµηθέντος, ιδού, Άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ έφάνη αύτώ, λέγων
Ιωσήφ, υίός Δαυΐδ, µη φοβηθής παραλαβείν Μαριάµ τήν γυναίκά σου· τό γάρ έν αύτή
γεννηθέν έκ Πνεύµατος έσην αγίου. Τέξεται δέ υίόν, καί καλέσεις τό όνοµα αυτού
Ίησούν αυτός γάρ σώσει τόν λαόν αυτού από τών αµαρτιών αυτών· Τούτο δέ όλον
γέγονεν, ίνα πληρωθή τό ρηθέν ύπό του Κυρίου διά τού Προφήτου, λέγοντος· Ιδού, ή
Παρθένος έν γαστρί έξει, καί τέξεται Υιόν, καί καλέσουσι τό όνοµα αυτού Εµµανουήλ · ό

εστί µεθερµηνευόµενον, Μεθ’ ηµών ό Θεός. Διεγερθείς δέ ό Ιωσήφ από τού ύπνου,
έποίησεν ώς προσέταξεν αύτώ ό Άγγελος Κυρίου, καί παρέλαβε τήν γυναίκα αυτού, καί
ούκ έγίνωσκεν αυτήν, έως ού έτεκε τόν Υίόν αυτής τόν πρωτότοκον καί έκάλεσε τό
όνοµα αυτού Ίησούν.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Βιβλίο της ιστορίας του Ιησού Χριστού, του γιού του Δαβίδ, του γιού του Αβραάµ. Ό
Αβραάµ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και
τους αδελφούς του, ο Ιούδας γέννησε το Φάρες και το Ζάρα από τη Θάµαρ, ο Φάρες
γέννησε τον Έσρώµ, ο Έσρώµ γέννησε τον Άράµ, ο Άράµ γέννησε τον Άµιναδάβ, ο
Άµιναδάβ γέννησε το Ναασών, ο Ναασών γέννησε το Σαλµών, ο Σαλµών γέννησε το
Βοόζ από τη Ραχάβ, ο Βοόζ γέννησε τον Ώβήδ από τη Ρουθ, ο Ώβήδ γέννησε τον Ίεσσαί, ο
Ίεσσαί γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά. Ό Δαβίδ ο βασιλιάς γέννησε το Σολοµώντα από τη
σύζυγο του Ουρία, ο Σολοµών γέννησε το Ροβοάµ, ο Ροβοάµ γέννησε τον Άβιά. Ο Άβιά
γέννησε το Άσά, ο Άσά γέννησε τον Ίωσαφάτ, ο Ίωσαφάτ γέννησε τον Ίωράµ, ο Ίωράµ
γέννησε τον Όζία, ο Όζίας γέννησε τον Ίωάθαµ, ο Ίωάθαµ γέννησε τον «Άχαζ, ο Άχαζ
γέννησε τον Έζεκία, ο Έζεκίας γέννησε το Μανασσή, ο Μανασσής γέννησε τον Άµών, ο
Άµών γέννησε τον Ίωσία, ο Ίωσίας γέννησε τον Ίεχονία και τους αδελφούς του, την
εποχή της αιχµαλωσίας στη Βαβυλώνα. Μετά την αιχµαλωσία στη Βαβυλώνα ο Ίεχονίας
γέννησε το Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ γέννησε το Ζοροβάβελ, ο Ζοροβάβελ γέννησε τον
Άβιούδ, ο Άβιούδ γέννησε τον Έλιακείµ, ο Έλιακείµ γέννησε τον Άζώρ, ο Άζώρ γέννησε
το Σαδώκ, ο Σαδώκ γέννησε τον Άχείµ, ο Άχείµ γέννησε τον Έλιούδ, ο Έλιούδ γέννησε
τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ γέννησε το Ματθάν, ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ
γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ίησούς, ο όποίος
λέγεται Χριστός. Όλες λοιπόν οι γενεές από τον Αβραάµ µέχρι το Δαβίδ, είναι γενεές
δεκατέσσερις και από το Δαβίδ µέχρι την αιχµαλωσία στη Βαβυλώνα είναι γενεές
δεκατέσσερις και από την αιχµαλωσία στη Βαβυλώνα µέχρι τον Χριστό είναι γενεές
δεκατέσσερις. Ή γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον εξής τρόπο. Αφού ή µητέρα
του Μαρία αρραβωνιάστηκε µε τον Ιωσήφ, έµεινε έγκυος από το Πνεύµα το «Άγιο πριν
συνευρεθούν. Ό άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει,
σκέφτηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι σκεπτόταν, άγγελος Κυρίου του
παρουσιάστηκε στο όνειρό του και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, µη φοβηθείς να
πάρεις µαζί σου τη Μαριάµ, τη γυναίκα σου, γιατί εκείνο πού γεννήθηκε µέσα της
προέρχεται από το Πνεύµα το «Άγιο. Θα γεννήσει γιο, τον οποίο θα ονοµάσεις Ιησού,
γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αµαρτίες του». Όλα αυτά έγιναν για να
εκπληρωθεί εκείνο, το οποίο λέχθηκε από τον Κύριο διαµέσου του προφήτη: «Ιδού η
παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και θα τον ονοµάσουν Εµµανουήλ, το όποίο
µεταφραζόµενο σηµαίνει: Μαζί µας είναι ο Θεός». Όταν ο Ιωσήφ ξύπνησε, έκανε όπως
τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου, πήρε δηλαδή τη γυναίκα του µαζί του· και δεν είχε
καµία σχέση µαζί της µέχρις ότου γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και τον ονόµασε
Ιησού.

