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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΕΑΣ ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ

 
 

Ανηίδοηο ζηην αναζθάλεια 
«Χριςτόσ γεννᾶται, δοξάςατε… 
Χριςτόσ ἐπί γῆσ, ὑψϊκθτε». 

(Καταβαςίεσ Χριςτουγέννων) 

Διάχυτθ αναςφάλεια, ςαν ςκόνθ πυρθνικι, 

απλϊνεται ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, προκα-
λϊντασ ανθςυχθτικι δφςπνοια. Ρολλοί προςπακοφν να τθν αντιμετωπί-
ςουν ςυςςωρεφοντασ κάκε είδουσ υλικό πλοφτο. Άλλοι αναηθτοφν φίλουσ 
ιςχυροφσ, πολιτικοφσ ι οικονομικοφσ παράγοντεσ. Μερικοί καταφεφγουν 
ςε περίεργεσ κρθςκευτικζσ ιδεολογίεσ αςιατικισ προελεφςεωσ. Με ποικί-
λουσ τρόπουσ επιδιϊκουν οι άνκρωποι τθν αςφάλειά τουσ. 

Η εορτι των Χριςτουγζννων ζρχεται να προςφζρει το κεραπευτικό 
αντίδοτο ςτον ιό τθσ αναςφάλειασ. Να ηωντανζψει ςτο νου και τθ ςυνεί-
δθςι μασ μια αλικεια ςυχνά λθςμονθμζνθ: ότι «ὁ Θεόσ μεκ’ ἡμῶν». Αυτό 
ακριβϊσ ςθμαίνει το όνομα του ερχομζνου Λυτρωτοφ: «Ἐμμανουιλ!»…. 

Ο ςυνεπισ μακθτισ του Χριςτοφ δεν περιορίηεται να αςχολείται με 
τον εαυτό του. Αιςκάνεται παράλλθλα το χρζοσ να αγωνίηεται για τθ δι-
καιοςφνθ, τθν αλικεια, τθ ςυμφιλίωςθ και τθν ειρινθ ςτο άμεςο και ευ-
ρφτερο περιβάλλον του, ςυμβάλλοντασ ςτθν αςφαλι κοινωνικι ςυνοχι. 
Δεν περιορίηεται ςτα εξωτερικά κρθςκευτικά κακικοντα. Δεν λθςμονεί 
ότι: «ποιεῖν δίκαια καί ἀλθκεφειν ἀρεςτά παρά Θεῶ μᾶλλον ἤ κυςιῶν 
αἷμα.» (Ραροιμ. 21:3). Είναι παςίγνωςτο ότι θ αναταραχι και θ αβεβαιό-
τθτα, που δθλθτθριάηουν το κοινωνικό γίγνεςκαι, ςυντθροφνται από τθν 
πολφμορφθ διαφκορά, τθν οποία τροφοδοτοφν τα ψζματα, θ πλεονεξία, 
ο εγωκεντριςμόσ, θ αλαηονεία. Αυτά ακριβϊσ ιλκε να ανατρζψει με τθν 
παρουςία Του ο ενανκρωπιςασ Υιόσ και Λόγοσ του Θεοφ. Ο ςυντονιςμόσ 
μασ με τισ αρχζσ, που Εκείνοσ κακόριςε, αποτελεί τθ μεγαλφτερθ εγγφθςθ 
για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ μασ και γενικότερα τθσ κοινωνίασ. 

*    *    * 
«Χριςτόσ γεννάται, δοξάςατε… Χριςτόσ ἐπί γῆσ, ὑψϊκθτε».  

ΑΓΥ ΟΚΑΣ Τ Ο       ΙΑΝ ΟΥΑ Ι ΟΣ 2019        Αρ ικ .  Φφ λ.  93  (132)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Η εν Χριςτϊ πνευματικι ανφψωςθ δεν ςυντελείται αυτόματα.Ρροχποκζτει 
καταρχιν πίςτθ. Και θ εορτι των Χριςτουγζννων ηθτεί να μασ αφυπνίςει 
ϊςτε να δεχκοφμε προςωπικά τον Ιθςοφ Χριςτό, ωσ Σωτιρα, ωσ Οδθγό, ωσ 
Εμπνευςτι των ςκζψεων, των ςυναιςκθμάτων, των αποφάςεων και των 
ενεργειϊν μασ. 

Η ςυναίςκθςθ τθσ ςυνεχοφσ παρουςίασ Του ειρθνεφει και ενκαρρφνει, 
«εἰ ὁ Θεόσ ὑπζρ ἡμῶν, τίσ κακ’ ἡμῶν;» (ωμ. 8:31). Αυτι θ βεβαιότθτα 
εξουδετερϊνει κάκε αίςκθμα αναςφάλειασ προςφζροντασ παρθγοριά, 
αντοχι και ελπίδα. Και ο πιςτόσ επαναλαμβάνει γαλινια τον ψαλμό: 
«Ἐάν γάρ καί πορευκῶ ἐν μζςω ςκιᾶσ κανάτου, οὐ φοβθκιςομαι κακά, 
ὅτι ςφ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. 22). 

 

*    *    * 
«Χριςτόσ ἐπί γῆσ, ὑψϊκθτε». Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ δεν ιλκε ωσ απλόσ 

Ρροφιτθσ να επιςθμάνει τα κακϊσ κείμενα, να αναγγείλει ζνα νζο ςφςτθ-
μα ιδεϊν και αρχϊν. Ήλκε να μασ ανυψϊςει, να μασ κάνει παιδιά του 
Θεοφ: «ἵνα τιν υἱοκεςίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4:5). Και αυτό ακριβϊσ ςυ-
ντελείται διά τθσ πίςτεωσ: «πάντεσ γάρ υἱοί Θεοῦ ἐςτζ διά τῆσ πίςτεωσ ἐν 
Χριςτῶ Ἰθςοῦ» (Γαλ.3:26). Ππωσ ςυγκλονιςτικά ςυνοψίηει ο Ευαγγελιςτισ 
Ιωάννθσ αναφερόμενοσ ςτθν ζλευςθ του Μεςςία «οὕτω γάρ ἠγάπθςεν ὁ 
Θεόσ τόν κόςμον, ὥςτε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶσ ὁ 
πιςτεφων εἰσ αὐτόν μι ἀπόλθται, ἀλλ᾿ ἔχθ ηωιν αἰϊνιον.» (Ἰω. 3:16). 

Ουςιαςτικά θ ςχζςθ με τον Χριςτό είναι ςχζςθ αγάπθσ, θ οποία διαμορφϊνει 
μια γενικότερθ ςτάςθ ηωισ. …. 

«Χριςτόσ γεννᾶται, δοξάςατε…» αδελφοί μου, «Χριςτόσ ἐπί γῆσ, ὑψϊ-
κθτε». Ο Χριςτόσ παραμζνει μαηί μασ όχι μόνο ςτισ ϊρεσ τθσ κατανφξεωσ 
και τθσ λατρείασ, αλλά και ςτισ κολζσ θμζρεσ τθσ αμφιβολίασ και τθσ αδυ-
ναμίασ. Η ςυνείδθςθ τθσ παρουςίασ του ςαρκωκζντοσ Λόγου του Θεοφ 
διαλφει τθ νζφωςθ τθσ αβεβαιότθτοσ, κάκε φόβο και ανθςυχία. 

Ασ Τον υποδεχκοφμε με αναηωογονθμζνθ πίςτθ και αγάπθ. Ασ υψϊ-
ςουμε λατρευτικά τον νου και τθν καρδιά μασ ατενίηοντασ το Ρρόςωπο 
του Ηγαπθμζνου Χριςτοφ. Και ςυγχρόνωσ ασ εργαςκοφμε για να Τον γνω-
ρίςουν και άλλοι ςυνάνκρωποί μασ εγγφσ και μακράν. Στθν ανθςυχία που 
δθμιουργεί ο ιόσ τθσ αναςφάλειασ ο Χριςτόσ προςφζρει το αποτελεςματι-
κό αντίδοτο. 

Ευλογθμζνα Χριςτοφγεννα! Το Νζον Ζτοσ ασ είναι γεμάτο από τθ βε-
βαιότθτα τθσ παρουςίασ Του ςτθν κακθμερινι μασ βιοτι, κακϊσ και ςτθν 
πορεία του κόςμου. 

 

Απόςπαςμα από το Χριςτουγεννιάτικο μινυμα 2018 του Μακαρ.Ἀρχιεπιςκόπου Σιράνων, Δυρρα-
χίου και πάςθσ Αλβανίασ κ.κ. Αναςταςίου. 
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ΣΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Εὐαγγέλιον ηῆς ἡμέρας (Ματκαίου, Κεφ. 3, 13 -17) 

 

Σότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιθςοῦσ ἀπὸ τῆσ Γαλιλαίασ ἐπὶ 

τὸν ᾿Ιορδάνθν πρὸσ τὸν ᾿Ιωάννθν τοῦ βαπτιςκῆναι ὑπ᾿ 
αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾿Ιωάννθσ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων·  

- Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ ςοῦ βαπτιςθῆναι, καὶ ςὺ 
ἔρχῃ πρόσ με; 

Ἀποκρικεὶσ δὲ ὁ ᾿Ιθςοῦσ εἶπε πρὸσ αὐτόν·  
- Ἄφεσ ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐςτὶν ἡμῖν 

πλθρῶςαι πᾶςαν δικαιοςύνθν·  
Τότε ἀφίθςιν αὐτόν· 
Καὶ βαπτιςκεὶσ ὁ ᾿Ιθςοῦσ ἀνέβθ εὐκὺσ ἀπὸ τοῦ ὕδατοσ· καὶ ἰδοὺ 

ἀνεῴχκθςαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Ρνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον 
ὡςεὶ περιςτερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 

Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουςα·  
- Οὗτόσ ἐςτιν ὁ υἱόσ μου ὁ ἀγαπητόσ, ἐν ᾧ εὐδόκηςα. 
 

Απόδοζη ζηη νεοελληνική 
 

Σότε παρουςιάηεται ο Ιθςοφσ από τθ Γαλιλαία ςτον Ιορδάνθ προσ τον Ι-
ωάννθ, για να βαφτιςτεί από αυτόν. Αλλά ο Ιωάννθσ τον εμπόδιηε επίμονα 
λζγοντασ:  

- Εγώ έχω ανάγκη από ςένα να βαφτιςτώ, κι εςύ έρχεςαι προσ εμένα; 
Αποκρίκθκε τότε ο Ιθςοφσ και είπε προσ αυτόν:  
- Άφθςε τϊρα αυτά, γιατί ζτςι πρζπει, για να εκπλθρϊςουμε όλθ τθ δικαι-

οςφνθ».  
Σότε ο Ιωάννθσ τον αφινει. Και μόλισ βαφτίςτθκε ο Ιθςοφσ, ευκφσ ανζβθ-

κε από το νερό.  
Και ιδοφ, ανοίχτθκαν ς’ αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεφμα του Θεοφ να 

κατεβαίνει ςαν περιςτζρι και να ζρχεται πάνω του. 
Και ιδοφ, φωνι από τουσ ουρανοφσ που λζει:  
«Αυτόσ είναι ο Υιόσ μου ο αγαπητόσ, ςτον οποίο ευαρεςτήθηκα». 
 

Σα Θεοφάνεια γιορτάηει θ Εκκλθςία μασ πάντοτε 6 Ιανουαρίου. Τα Θεοφάνεια ι 
και Θεοφάνια, είναι μεγάλθ ετιςια χριςτιανικι εορτι τθσ ανάμνθςθσ τθσ Βάπτι-
ςθσ του Ιθςοφ Χριςτοφ ςτον Ιορδάνθ ποταμό από τον Άγιο Ιωάννθ τον Βαπτιςτι. 
Είναι θ τρίτθ και τελευταία εορτι του Δωδεκαθμζρου των Χριςτουγζννων.  

Το όνομα Θεοφάνεια προκφπτει από τθ φανζρωςθ των τριϊν προςϊπων 
τθσ Αγίασ Τριάδασ, θ οποία ςυνζβθ ςφμφωνα με τρεισ ςχετικζσ ευαγγελικζσ πε-
ρικοπζσ. Η εορτι των Θεοφανείων λζγεται επίςθσ και Επιφάνια και Φϊτα ι Ε-
ορτι των Φϊτων.  
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Ὁ ἅγιος Μαρκιανός 
Πρεζβύηερος καί Οἰκονόμος ( 10 Ἰανουαρίου) 

 

Ὁ ἅγιοσ Μαρκιανόσ ζηθςε περί το 450-474. Οι πρό-
γονοί του κατάγονταν ἀπό τιν Ρϊμθ καί εἶχαν κα-
τοικιςει ςτιν Κωνςταντινοφπολθ. Ο Αγιοσ ἀρχικά 
εἶχε προςχωριςει ςτιν αἴρεςθ τῶν Ναυατιανῶν 
καί, ἀφοῦ μετανόθςε, ἐπζςτρεψε ςτιν πίςτθ τῶν 
προγόνων του καί ςκόρπιςε τιν περιουςία του 
ςτιν ἀνοικοδόμθςθ καί ἐπιςκευι ναϊν. 

Ἔκτιςε τό ναό τῆσ ἁγίασ Ειρινθσ, πρόσ τό μζροσ 
τῆσ κάλαςςασ, καί ἕνα μικρό παρεκκλιςιο τοῦ 
ναοῦ αὐτοῦ ἀφιζρωςε ςτόν ἅγιο Ἰςίδωρο. Ἐπίςθσ 
καί τό ναό τῆσ Ἁγίασ Μάρτυροσ Ἀναςταςίασ, ποφ εγκαινίαςε ο Πατριάρχθσ 
Γεννάδιοσ. τθν μεγάλθ πυρκαϊά, ποφ ςυνζβθ ςτιν Κωνςταντινοφπολθ, ὁ 
Ἅγιοσ διζςωςε τόν ναό μζ τιν προςευχι του. Ἐνῶ ἡ φωτιά εἶχε καταφάει 
ὅλα τά γφρω κτίςματα, ὁ Ἅγιοσ ἀνζβθκε ςτιν ὀροφι τοῦ ναοῦ, ςτάκθκε 
ὄρκιοσ, ὕψωςε τά χζρια του πρόσ τόν οὐρανό καί παρακάλεςε τό Θεό γιά 
τιν ςωτθρία τοῦ Ναοῦ. Ἡ προςευχι του εἰςακοφςκθκε καί ἡ φωτιά ἔςβθ-
ςε. Μζ πρωτοβουλία του κτίςκθκε καί ὁ ναόσ τοῦ ἁγ. τρατονίκου. 

Ο Αγιοσ διακρίκθκε ὡσ πρεςβφτεροσ καί οἰκονόμοσ τῆσ Ἁγίασ οφίασ. Ἡ 
ἀγάπθ του πρόσ τοφσ πάςχοντεσ καί τοφσ πτωχοφσ ἦταν μεγάλθ. Χαρακτθ-
ριςτικό παράδειγμα εἶναι τό ἀκόλουκο: 

Σήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆσ ἁγίασ Ἀναςταςίασ, ἔφυγε 
ξθμερώματα ἀπό τή φτωχή καμαρούλα του γιά νά ἑτοιμάςθ τό Ἅγιο Βῆμα. 
Θά ἐρχόταν ὁ πατριάρχθσ μέ πολλούσ ἀρχιερεῖσ! Θά ἐρχόταν καί ὁ αὐτο-
κράτορασ μέ ὅλουσ τούσ ἄρχοντεσ. Ὅταν ἔφκαςε ςτό μεγαλοπρεπέςτατο 
ναό, πού ὁ ἴδιοσ μέ τήν ἀπαράμιλλθ δραςτθριότθτά του εἶχε ἀνακαινίςει, 
τόν πλθςίαςε ἕνασ δυςτυχιςμένοσ ἄνκρωποσ, γυμνόσ μελανιαςμένοσ ἀπό 
τό κρύο. Ἔδειχνε νά ὑποφέρει πολύ. Ἅπλωςε διςτακτικά τό χέρι νά τοῦ 
γυρέψει ἐλεθμοςύνθ. Ὁ ἅγιοσ Μαρκιανόσ ἔψαξε τίσ τςέπεσ του. Ἀλλά, 
ςυνθκιςμένο πράγμα ς᾿ αὐτόν, δέν βρῆκε κακόλου χρήματα. Ἔπρεπε ὅμωσ 
νά δώςθ κάτι ςέ κεῖνον τόν δυςτυχῆ. 

Σοῦ ράγιςε τήν καρδιά ἡ γύμνια τοῦ φτωχοῦ. Ὁ φιλάνκρωποσ ἱερέασ 
πῆρε τήν ἀπόφαςή του. Θά τοῦ ἔδινε τά δικά του ροῦχα! Δεύτερα δέν εἶχε, 
ἀλλ᾿ αὐτό δέν πείραηε. Σώρα κά φοροῦςε τά ἱερατικά του, ἀφοῦ κά ἔπαιρ-
νε μέροσ ςτή Θεία Λειτουργία. Πῆγε λοιπόν ςτό ςκευοφυλάκιο, φόρεςε τά 
ἄμφιά του καί ὅλα του τά ροῦχα τά ἔδωςε ςτό φτωχό. Ἐκεῖνοσ ἔμεινε μέ τό 
ςτόμα ἀνοικτό μπροςτά ςέ τόςθ καλωςύνθ! Ἦρκαν ςτό μεταξύ καί οἱ 
ἄλλοι κλθρικοί μέ τόν πατριάρχθ καί ἄρχιςε ἡ Θεία Λειτουργία. Μά κάτι 
παράδοξο ςυνέβαινε ἐκείνθ τή μέρα. Σά βλέμματα τοῦ ἐκκλθςιάςματοσ, 
ἀπό τόν αὐτοκράτορα μέχρι τόν τελευταῖο  πιςτό,  εἶχαν  καρφωκῆ  πάνω  
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ςτόν Μαρκιανό. Σό ἴδιο καί τῶν κλθρικῶν μέςα ςτό Ἱερό. Δύο μάλιςτα ἀπό 
αὐτούσ εἶχαν ἀρχίςει νά ψικυρίηουν τίσ ἐπικρίςεισ τουσ. 

– Ποῦ βρῆκε ἄραγε τή χρυςοχφαντθ ςτολή; Αὐτόσ δέν ἔχει ποτέ του 
χρήματα. Ἔτςι τουλάχιςτον ἔδειχνε… 

 – Κοίταξε, μέ διαμάντια κεντθμένθ! Ἔ, αὐτό πιά καταντᾶ ςκάνδαλο. 
Ὅταν ςτό τέλοσ τῆσ Θ. Λειτουργίασ βγῆκε μέ τό Ἅγιο Ποτήριο νά κοινωνήςθ 
τόν κόςμο, ἕνασ ψίκυροσ καυμαςμοῦ ἀκούςτθκε ἀπό ὅλα τά χείλθ. Ὁ ναόσ 
ἄςτραψε ἀπό τό φεγγοβόλθμα τῶν ἀμφίων του. Ἕνασ ἀνώτεροσ κλθρικόσ 
πλθςίαςςε τότε τόν πατριάρχθ μέ φανερή ἀγανάκτθςθ καί τοῦ εἶπε: 

– Δέν πρέπει ἡ ἁγιωςύνθ ςου, δέςποτα, νά παραλείψθ νά ςυςτήςθ 
κάποια μετριότθτα ς᾿ αὐτόν τόν ἄςθμο κλθρικό. Σέτοια ςτολή ταιριάηει 
μόνο ςτό βαςιλιά. Ὁ ἀγακόσ πατριάρχθσ ἄρχιςε νά ςτενοχωριέται μέ τίσ 
διαμαρτυρίεσ τοῦ ἱερατείου του. Εἶχε φυςικά καί ὁ ἴδιοσ ἀπορήςει μέ τήν 
πρωτοφανῆ πολυτέλεια τῶν ἀμφίων πού φόρεςε -ἔτςι τουλάχιςτον νόμιηε- 
γιά τήν πανήγυρθ ὁ ἅγιοσ Μαρκιανόσ. Σόν γνώριηε ὅμωσ πολύ καλά καί γι᾿ 
αὐτό δέν μποροῦςε νά τόν χαρακτθρίςθ ματαιόδοξο. Ὡςτόςο ἀποφάςιςε 
νά τοῦ πῆ κάτι. Μετά τήν ἀπόλυςθ τόν κάλεςε ςτό ςκευοφυλάκιο. 

– Ποῦ βρῆκεσ τή ςτολή αὐτή, Μαρκιανέ; Θά ἔλεγε κανείσ πώσ πῆρεσ 
τήν ἀπόφαςθ νά ςυναγωνιςτῆσ ςέ πολυτέλεια τόν αὐτοκράτορα! Ὁ ἱερέασ 
πρέπει νά εἶναι μέτριοσ ςτήν ἐμφάνιςή του, γιά νά μή ςκανδαλίηθ τόν λαό 
καί μάλιςτα τίσ φτωχότερεσ τάξεισ. Ἐκεῖνοσ ἔριξε πρῶτα ἕνα φευγαλέο 
βλέμμα ςτά φτωχά του ἄμφια, τά μοναδικά πού εἶχε γιά νά ἱερουργῆ. 
Ἔπειτα κοίταξε μέ ἀπορία τόν πατριάρχθ. 

 – Γιά ποιά ςτολή ὁμιλεῖ ἡ ἁγιωςύνθ ςου, δέςποτα; Ἄν πρόκειται γι᾿ 
αὐτή πού φορῶ, εἶναι ἡ ἴδια πού πῆρα ἀπό τά χέρια ςου, ὅταν πρίν ἀπό 25 
χρόνια μέ χειροτόνθςεσ πρεςβύτερο! Ὁ πατριάρχθσ ςυνοφρυώκθκε. Ἔ, 
ἦταν πάρα πολύ νά προςπακῆ νά τόν ξεγελάςθ μπροςτά ςτά μάτια του… 

– Καί αὐτή ἐδῶ; τοῦ φώναξε, παίρνοντασ ςτά χέρια του τό φελόνι. Σότε 
ὅμωσ παρατήρθςε πώσ κάτω ἀπό τά ἄμφιά του ἦταν γυμνόσ, κι ἐκείνθ ἡ 
πολύτιμθ ςτολή πού εἶχε προκαλέςει τόςο καυμαςμό καί κόρυβο, δέν 
ἦταν ἄλλθ ἀπό τή ςυνθκιςμένθ, μέ τήν ὁποία τόςα χρόνια τώρα τόν ἔβλεπε 
νά λειτουργῆ. 

 - Ποιόσ ςέ γύμνωςε, Μαρκιανέ; ρώτθςε ἔκπλθκτοσ ὁ πατριάρχθσ. Ὁ 
ἅγιοσ πῆρε τότε ςτά χέρια του τό Εὐαγγέλιο, πού μόλισ πρό ὀλίγου εἶχε 
τοποκετήςει ςτή κήκθ του, καί τό ἔδειξε ςτόν ἀρχιερέα. 

– Αὐτό μέ γύμνωςε, ἅγιε δέςποτα! Καταςυγκινθμένοσ ὁ πατριάρχθσ τόν 
ἔςφιξε ςτήν ἀγκαλιά του καί φιλώντασ τον πατρικά τοῦ εἶπε: 

 – Ὤ, ἄν ὅλοι οἱ ἱερεῖσ ςοῦ ἔμοιαηαν, δέν κά εἴχαμε ἀνάγκθ ἀπό 
ἱεροκήρυκεσ. Θά κήρυττε τό φωτεινό τουσ παράδειγμα!  
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Α΄ 
 

    Πῶς μπαίνοσμε  
    ζηόν ἱερό Ναό  

 

Ὅταν ἀποφαςίηουμε να πᾶμε ςτον Ἱερό Ναό, 
πρζπει προκαταβολικά να πιςτεφουμε ὅτι μπαί-
νουμε ςε χῶρο Ἱερό, ςε τόπο προςευχῆσ και κατανφξεωσ, ὅπου βρίςκεται  
και κατοικεῖ ἀόρατα ὁ Θεόσ, ὁ Βαςιλεφσ τῶν Βαςιλευόντων και ὅτι κάκε 
εἴςοδόσ μασ ςε Ναό μᾶσ προςκζτει ἁγιαςμό και κεία εὐλογία. 
 Αὐτό ἐπιβάλλει νά μπαίνουμε ςιωπθλοί, τό βάδιςμά μασ να γίνεται 
ςεμνά και ἀκόρυβα, οἱ κινιςεισ μασ γενικά πρζπει να δείχνουν εὐλάβεια 
και ἡ διάκεςι μασ να μαρτυρεῖ διάκεςθ για να πάρουμε εὐλογία και χάρθ. 
Ἅναμμα ηοῦ κεριοῦ 
 Ὅταν μπαίνουμε ςτό Ναό κάνουμε τό ςταυρό μασ μζ μικρι ὑπόκλιςθ 
λζγοντασ μυςτικά: «Εἰςελεφςομαι εἰσ τόν Οἶκόν ου, προςκυνιςω πρόσ 
Ναόν  Ἅγιόν ου ἐν φόβω ου» (ψαλμ. 5, 8). Κατευκυνόμαςτε, (ἐάν κζλου-
με), ςτό παγκάρι καί παίρνουμε ἕνα ἤ δφο κεριά (ἡ ςυνικεια νά ἀνάβουμε 
πολλά κεριά εἶναι λανκαςμζνθ νοοτροπία καί δθμιουργεῖ προβλιματα). 
Ἕνα πρόσ τιμι τοῦ Χριςτοῦ, τῆσ Παναγίασ καί τῶν Ἁγίων Σου καί ἕνα γιά τι 
ςωτθρία τῶν ψυχῶν τῶν δικῶν μασ ηϊντων και τεκνεϊτων (ἤ ἕνα για ὅλα). 
 Ἔτςι κα χωρεῖ το μανουάλι τά κεριά ὅλων, κα καίονται περιςςότερθ 
ὥρα και δεν κα μπαίνει ςε πειραςμό ὁ Νεωκόροσ να τά μαηεφει γριγορα 
πρίν καοῦν (για …. ἀπόκερα). Και ὅταν το ἀνάβουμε με πολλι εὐλάβεια, 
προςευχόμενοι μποροῦμε να λζμε: «Χριςτζ μου, φ εἶςαι το Φῶσ τοῦ κό-
ςμου. Βοικθςζ με ὥςτε και ἡ ηωι μου να λιϊνει ἀπό ἀγάπθ προσ τον πλθ-
ςίον μου και να φωτίηει  ςαν το ταπεινό φῶσ  αὐτοῦ τοῦ κεριοῦ». 
 

Προζκύνηζη ηῶν Ἁγίων Εἰκόνων 

 τι ςυνζχεια κατευκυνόμαςτε ςτά προςκυνθτάρια, κάνουμε μία ἤ 
τρεῖσ μικρζσ μετάνοιεσ μζ ςταυρό, (ἐάν ἔχει κόςμο τίσ μετάνοιεσ τίσ κάνου-
με ἐνωρίτερα πρίσ ἔρκει ἡ ςειρά μασ γιά νά μιν κακυςτεροῦμε τοφσ 
ἄλλουσ) καί ἀςπαηόμαςτε τίσ Ἅγιεσ Εἰκόνεσ (ἤ τά Ἅγια Λείψανα). υγχρό-
νωσ λζμε τιν εὐχι: «Κφριε Ἰθςοῦ Χριςτζ, ἐλζθςόν με», ἤ «Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, ςῶςον ἡμᾶσ, ἤ «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ (τάδε), πρζςβευε ὑπζρ ἡμῶν» ἤ καί 
ὅ,τι ἄλλο ἐπικυμεῖ ὁ κακζνασ.  
       Ἀκολοφκωσ ὀπιςκοχωροῦμε ἀπό τά πλάγια, χωρίσ νά ςτρζφουμε τά 
νῶτα μασ πρόσ τά Ἅγια καί χωρίσ νά δθμιουργοῦμε πρόβλθμα ςτοφσ 
ἑπόμενουσ ποφ καί αὐτοί κά προςκυνιςουν.  
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυςοςτόμου 
 

Ἡ τριζηιανική ἀγάπη 

Ὁ Κφριοσ εἶπε: «Ὅπου εἶναι ςυναγμζνοι δφο ἤ τρεῖσ ςτό ὄνομά 
μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγϊ ἀνάμεςά τουσ» (Ματκ. 18:20).  
 Ὥςτε, λοιπόν, δζν βρίςκονται δφο-τρεῖσ ἑνωμζνοι ςτό ὄνομά 
Σου; Βρίςκονται, ἀλλά ςπάνια. Ἄλλωςτε δζν μιλάει γιά μία ἁπλι 
τοπικι ςφναξθ καί ἕνωςθ ἀνκρϊπων. Δζν ηθτάει μόνο αὐτό. Θζλει, 
μαηί μζ τιν ἕνωςθ, νά ὑπάρχουν ςτοφσ ςυναγμζνουσ καί ἄλλεσ 
ἀρετζσ. Μζ τά λόγια αὐτά ὁ Χριςτόσ μᾶσ λζει ὅτι «ἄν κάποιοσ κά 
ἔχει ἐμζνα ςάν βάςθ καί προχπόκεςθ τῆσ ἀγάπθσ του ςτόν πλθςί-
ον, καί μαηί μ’ αὐτι τιν ἀγάπθ ἔχει καί τίσ ἄλλεσ ἀρετζσ, τότε κά 
εἶμαι μαηί του». 
 Σϊρα, ὅμωσ, οἱ περιςςότεροι ἄνκρωποι ἔχουν ἄλλα κίνθτρα. 
Δζν βαςίηουν ςτό Χριςτό τιν ἀγάπθ τουσ.  
 Ὁ ἔνασ ἀγαπάει κάποιον, γιατί κι ἐκεῖνοσ τοῦ δείχνει ἀγάπθ. 
 Ὁ ἄλλοσ ἀγαπάει ἐκεῖνον ποφ τόν τίμθςε. Καί 
 Ὁ ἄλλοσ ἀγαπάει ἐκεῖνον ποφ τοῦ φάνθκε χριςιμοσ ςζ μιάν 
ὑπόκεςι του. 
 Εἶναι δφςκολο νά βρεῖσ κάποιον ποφ ν’ ἀγαπάει τόν πλθςίον μό-
νο γιά χάρθ τοῦ Χριςτοῦ, γιατί ςφνδεςμοσ τῶν άνκρϊπων εἶναι ςυ-
νικωσ τά ὑλικά ςυμφζροντα.  
 Μιά ἀγάπθ, ὅμωσ μζ τζτοια ἐλατιρια, εἶναι χλιαρι καί πρόςκαι-
ρθ. Μζ τό παραμικρό πρόβλθμα – ὑβριςτικό λόγο, χρθματικι ηθ-
μιά, ηιλεια, φιλοδοξία ἤ κάτι ἄλλο παρόμοιο — ἡ ἀγάπθ αὐτι, ποφ 
δζν ἔχει κεμζλιο πνευματικό, διαλφεται. 
 Ἀπεναντίασ, ἡ ἀγάπθ ποφ ἔχει αἰτία καί κεμζλιο τό Χριςτό, εἶναι 
ςτακερι καί ἀκατάλυτθ. Σίποτα δζν μπορεῖ νά τι διαλφςει, οὔτε 
ςυκοφαντίεσ, οὔτε κίνδυνοι, οὔτε καί ἀπειλι κανάτου ἀκόμα. Ἐκεῖ-
νοσ ποφ ἔχει τι χριςτιανικι ἀγάπθ, ὅςα δυςάρεςτα κι ἄν πάκει ἀπό 
ἔναν ἄνκρωπο, δζν παφει νά τόν άγαπάει. Γιατί δζν ἐπθρεάηεται 
ἀπό τά ὅποια πακιματά του, ἀλλά ἐμπνζεται ἀπό τιν Ἀγάπθ, τό 
Χριςτό. 
 Γι’ αὐτό καί ἡ χριςτιανικι ἀγάπθ, ὅπωσ γράφει ὁ Ἀπόςτολοσ 
Παῦλοσ, ποτζ δζν ξεπζφτει.. 
 Ἀπό το βιβλίο " Θζματα ηωῆσ Αϋ, Ἱ. Μ. Παρακλιτου, ςελ. 156-7. 
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Κάθε ἄνθρωπος  
ἔτει ηήν ἱζηορία ηοσ 

 

Ένασ νεαρόσ άνδρασ, 24 χρο-

νϊν, κοιτάηοντασ ζξω από το πα-
ράκυρο του τρζνου φϊναξε: 

- Μπαμπά κοίτα, τα δζντρα 
πθγαίνουν προσ τα πίςω!… 

Ο πατζρασ του χαμογζλαςε, 
ενϊ ζνα ηευγάρι που κακόταν 
δίπλα τουσ ζδειξε να αιςκάνεται 
οίκτο για τθν παιδιάςτικθ ςυμπε-
ριφορά του νζου. 

 Ξαφνικά ο νεαρόσ αναφϊνθ-
ςε πάλι: 

 - Μπαμπά κοίτα, τα ςφννεφα 
τρζχουν μαηί μασ! 

Το ηευγάρι δεν μπόρεςε να 
αντιςτακεί και είπε ςτον πατζρα: 

 - Γιατί δεν πθγαίνετε τον γιο 
ςασ ςε ζναν καλό γιατρό; 

Εκείνοσ χαμογζλαςε και είπε: 
- Αυτό ζκανα και τώρα μόλισ 

επιςτρζφουμε από το νοςοκομεί-
ο. O γιοσ μου ιταν τυφλόσ εκ γε-
νετισ, αλλά από ςιμερα μπορεί 
να βλζπει… 

Κάκε άνκρωποσ ςτον πλανι-
τθ ζχει τθ δικι του ιςτορία. Αν το 
ςκεφτοφμε όλοι μασ αυτό πριν 
αςκιςουμε κριτικι, τότε ο κόςμοσ 
μασ κα γίνει πολφ καλφτεροσ. 

Κάκε άνκρωποσ ζχει τθ δικι του ιςτορία.... 
Πθγι: Νικθφ.Θ.Κοντογιάννθ Αρχιμ., Ἄκουςζ με Κφριε, ΛΑΡΙΑ 2015, ςελ.24. 

 

Εὐλογημένη  

και Δημιουργική  

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Ι. ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 

Lagja “ 11 Janari ” 

Ρροςευχι 

Κφριε, βοικθςζ με νὰ γίνω ἓνασ 
ἂνκρωποσ ποὺ δὲ κὰ ςκζπτεται 
ὃπωσ ςκζπτονται οἱ ἀςεβεῖσ.  
      Βοικθςζ με μζρα καὶ νφκτα νὰ 
μελετῶ τὸν νόμο ου γιὰ νὰ 
μακαὶνω ποιὸ εἶναι τὸ κζλθμά ου, 
ὣςτε ςφμφωνα μὲ αὐτὸ νὰ ςκζφτο-
μαι καὶ νὰ ηῶ. 
     Φφλαξζ με, Κφριε, γιατί, ἂν πά-
ρω τὸν δρόμο τῶν ἁμαρτωλῶν ἀν-
κρϊπων, κὰ μοιάηω ςὰν τὸ ἂχυρο 
ποὺ τὸ παραςφρει ὁ ἂνεμοσ ἀπὸ 
ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ δὲν ἒχει 
καμιὰ ἀξία.  
      Κι ἂν ἐγὼ, Κφριε, ποὺ εἶμαι δικὴ 
ου εἰκόνα, καταντιςω νὰ γίνω ἓνα 
ἂχρθςτο ἂχυρο, τότε μὲ τί πρόςω-
πο κὰ ἐμφανιςτῶ μπροςτά ου 
κατὰ τὴν ὣρα τῆσ κρίςεωσ; 
     Ὃμωσ Ἐςφ, Κφριε, μὴ μὲ ἀφινεισ 
νὰ πάρω τὸν δρόμο, ποὺ ὁδθγεῖ 
ςτὴν καταςτροφι, ἀλλὰ ςτιριξζ με 
καὶ δόσ μου δφναμθ, ὣςτε νὰ πο-
ρεφομαι ςτὴ ηωὴ αὐτὴ ςφμφωνα μὲ 
τὸ κζλθμά ου, νὰ φκάςω καὶ ἐγὼ 
ςτὴ ςυντροφιὰ τῶν ἁγίων, τῶν δι-
καίων καὶ τῶν ἀγγζλων. Ἀμὴν. 


