
ΟΦΟΙ  ΚΑΙ  ΑΦΡΟΝΕ 

          ( Ματθ.2.1-12 ) 

 

 

Δεν ειδαν ολοι τον Αςτερα....Οπωσ η νεφελη τησ παρουςιασ του Θεου ηταν φωσ για τον 

Ιςραηλ και ςκοταδι για τουσ Αιγυπτιουσ, μονο τα ματια αυτων που πιςτευαν ςτο Λογο του 

Θεου ειδαν το φωσ τησ παρουςιασ Του. 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλθαμε για να 
προςκηνηςουμε 

Αυτον..!

Ιερ.29:13 Και ια με ζητθςετε, και ια με βρείτε, 
όταν με ζητθςετε με όλη ςασ την καρδιά.

Ζητειται...και ιελετε ευρει

Πασ ο ζητων...ευριςκει

Ηρωδησ ο 
Μεγασ 

(Ιδουμαιοσ)

26π.Χ. Ειςβολη των Παριων ςτην Παλαιςτινη...Αυγουςτοσ Καιςαρασ & 
Συγκλητοσ τον ανακηρυςςουν Βαςιλια τησ Ιουδαιασ...Καταφερνει να 

εκδιωξει τουσ Παριουσ

Στην πεινα του 23π.Χ. ελοιωςε το χρυςο απο το παλατι του, για να 
αγοραςει ςταρι και να ιρεψει τον λαο

Γεμιςε τη χωρα με ιεατρα, ωδεια, ιπποδρομεια, ςταδια, οχυρα, 
το λιμανι τησ Καιςαρειασ 

Ανοικωδομηςε τον Ναο του Σολομοντα...<οποιοι λιιοι & οποιαι οικοδομαι>

Θηριωδησ....Δολοφονηςε τον Αρχιερεα  Αριςτοβουλο, αδελφο τησ ςυζυγου 
του, την ιδια τη ςυζυγο του, τη μητερα τησ,  και δυο απο τουσ γιουσ του...!



 

 

 

 

† Μιχ.5:2   Κι εςφ, Βθκλεζμ Εφρακά, θ μικρι, ϊςτε να είςαι ανάμεςα ςτισ χιλιάδεσ τοφ 

Ιοφδα, από ςζνα κα εξζλκει ςε μζνα ζνασ άνδρασ για να είναι θγοφμενοσ ςτον 

Ιςραιλ· που οι ζξοδοί του είναι εξαρχισ, από θμζρεσ αιϊνα. 

 

 

 

 Που βρηκαν οι Μαγοι την απαντηςη ςτην αναζητηςη τουσ;   Η πληροφορια για τον 

Χριςτο δοθηκε απο τισ Γραφεσ  

† Β’Πετρ.1:16   Επειδι, ςασ γνωςτοποιιςαμε τθ δφναμθ και παρουςία τοφ Κυρίου μασ 

Ιθςοφ Χριςτοφ, ότι δεν ακολουκιςαμε ςοφιςτικοφσ μφκουσ, αλλά ότι γίναμε 

αυτόπτεσ μάρτυρεσ τθσ μεγαλειότθτασ εκείνου. Επειδι, πιρε από τον Πατζρα Θεό 

τιμι και δόξα, όταν ιρκε ς' αυτόν από τθ μεγαλόπρεπθ δόξα μια τζτοια φωνι: 

«Αυτόσ είναι ο Υιόσ μου ο αγαπθτόσ, ςτον οποίο εγϊ ευαρεςτικθκα». Κι αυτι τθ 

φωνι τθν ακοφςαμε εμείσ, κακϊσ ιρκε από τον ουρανό, όταν ιμαςταν μαηί του ςτο 

άγιο βουνό.                                                                                                                                          

Και ζχουμε βεβαιότερο τον προφθτικό λόγο, ςτον οποίο κάνετε καλά να προςζχετε, 

ςαν ςε λυχνάρι που φζγγει μζςα ςε ςκοτεινόν τόπο, μζχρισ ότου ζρκει θ αυγι τισ 

θμζρασ, και ο φωςφόροσ ανατείλει μζςα ςτισ καρδιζσ ςασ, ξζροντασ πρϊτα τοφτο, 

ότι καμιά προφθτεία τισ γραφισ δεν γίνεται από τθν προςωπικι εξιγθςθ εκείνου 

που προφθτεφει. Επειδι, δεν ιρκε ποτζ προφθτεία από κζλθμα ανκρϊπου, αλλά, 

οδθγοφμενοι από το Άγιο Πνεφμα, μίλθςαν οι άγιοι άνκρωποι του Θεοφ. 

Που ο 
Χριςτοσ 

γενναται;

Οι Αρχιερεισ...τουσ τοποιετουςαν και τουσ αλλαζαν οι ηγεμονεσ...ςυνηιωσ 
ηταν Σαδδουκαιοι (Liberals)

Οι Γραμματεισ....Ερμηνευτεσ του Νομου....ςυνηιωσ ηταν Φαριςαιοι      
( Συντηρητικοι)

Και οι δυο παραταξεισ ενωιηκαν εναντιον του Ι.Χριςτου....μαζι τουσ και ο 
Ηρωδησ με τον Πιλατο....!

Γνωριζαν τισ Γραφεσ....αλλα δεν τισ πιςτευαν....!



 

 

 

 

 

Μονο ςτο 
Θεο ανηκει η 
προςκυνηςη 

Ματθ.2:11 Προςκυνηςαν αυτο
προςεφεραν δωρα ς'αυτο

Ο Κορνηλιοσ 
προςκυνηςε τον Πετρο

Οι κατοικοι των 
Λυςτρων προςκυνηςαν 

τον Παυλο & τον 
Βαρναβα

Ο Ιωαννησ ςτην Πατμο 
προςκυνηςε τον Αγγελο

Η προςφορα των δωρων 
ηταν μεροσ τησ λατρειασ & 

τησ προςκυνηςησ

Χρυςοσ....για τουσ Βαςιλεισ....Εξουςια

Λιβανοσ....ςτο Ναο....Θεοσ - Αρχιερεασ

μυρνα....για την ταφη....Ανιρωποσ - ινητοσ

Η ΣΑΗ ΣΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Ω ΠΡΟ ΣΟΝ 
ΧΡΙΣΟ ΚΑΙ ΣΟ 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟ

Οι Εχιροι ( Ηρωδησ )

Ο επιιετικοσ  Αιεϊςμοσ.....           
Οι αλλεσ ιρηςκειεσ

Οι Αδιαφοροι ( Γραμματεισ )

Δεν ια μεινουν παντα ετςι 
ια ζητηςουν να Τον 

εξοντωςουν....Αυτο που δεν 
πετυχε ο Ηρωδησ, το 

καταφεραν....οι Αδιαφοροι

Οι Σοφοι Ζηλωτεσ

Μελετηςαν...πιςτεψαν....    

ερευνηςαν...βρηκαν...χαρηκαν 
προςκυνηςαν...υπακουςαν 



 

† Δι’αλλησ οδου ανεχωρηςαν....Αλλοιμονο ς’αυτον που ςυναντηςε τον Χριςτο και δεν 

αλλαξε πορεια ςτη ζωη του 

 

 

Και παλιν ερχομενον μετα δοξησ… 

† Σο ημειο του Τιου του Ανθρωπου ςτον ουρανο....Θελει ιδει Αυτον πασ 

οφθαλμοσ....και θα θρηνηςουν ολεσ οι φυλεσ τησ Γησ….Ματθ.24.30  ,  Αποκ.1.7 

 

 

 

† Μαλ.4:1 Επειδι, δζςτε, ζρχεται θμζρα, θ οποία κα καίει ςαν κλίβανοσ· και όλοι οι 

υπεριφανοι, και όλοι αυτοί που πράττουν αςζβεια, κα είναι άχυρο· και θ θμζρα που 

ζρχεται κα τουσ κατακάψει, λζει ο Κφριοσ των δυνάμεων, ϊςτε δεν κα τουσ αφιςει 

ρίηα και κλαδί. Σε ςασ, όμωσ, που φοβάςτε το όνομά μου, κα ανατείλει ο ιλιοσ τισ 

δικαιοςφνθσ, με κεραπεία ςτισ φτεροφγεσ του· και κα βγείτε, και κα ςκιρτιςετε ςαν 

μοςχάρια τισ φάτνθσ. 


