
23 Δεκεμβρίου 2018

Ύμνος

Ω, ακούστε ψαλμωδία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 9: 2, 6-7

Ύμνοι

Χαρούμενο μικρό παιδί
Νύχτα γλυκειά
Ελάτε πιστοί
Φως τ’ Ουρανού

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ματθαίος 1: 18-25 & Εβραίους 1: 1-3

Ομιλία

Εμμανουήλ: ο Θεός μεθ’ ημών

Ύμνος

Νυξ ιερά

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Εδόθη εις ημάς Υιός
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1
18 Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής: Η 
μητέρα του, η Μαρία, αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. 
Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη 
δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 19 Ο μνηστήρας της ο 
Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη 
διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αρραβώνα, 
χωρίς επίσημη διαδικασία. 20 Όταν όμως κατέληξε σ’ 
αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας 
άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, 
απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι 
σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που 
περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. 21 Θα 
γεννήσει γιο, και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, 
γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες 
τους».
22 Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος 
του Κυρίου, που είχε πει ο προφήτης:
23 Η παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, 
και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ,
που σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας.

24 Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε 
ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη 
Μαρία τη γυναίκα του. 25 Και δεν είχε συζυγικές 
σχέσεις μαζί της· ωσότου γέννησε το γιο της τον 
πρωτότοκο και του έδωσε το όνομα Ιησούς.

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1
1 Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους 
προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους 
δια των προφητών, σ’ αυτούς εδώ τους έσχατους 
καιρούς μίλησε σ’ εμάς μέσω του Υιού του. 2 Δι’ 
αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε 
κληρονόμο των πάντων. 3 Αυτός είναι η ακτινοβολία 
του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής 
υπόστασης, κι αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη 
δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του 
θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε 
ψηλά, στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού.


