Ο Άγιος Παΐσιος για την Εορτή
των Χριστουγέννων
καρδιά σας να γίνη Αγία
Φάτνη και το Πανάγιο
Βρέφος της Βηθλεέμ να
σας δώση όλες τις ευλογίες Του
Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται».
«Ο Χριστός με τη μεγάλη Του
αγάπη και με την μεγάλη Του
αγαλλίαση που σκορπάει στις
ψυχές των πιστών με όλες τις
άγιες γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να
συμμετέχουμε και να έχουμε
όρεξη πνευματική να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά· τότε τις
γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν
οι Άγιοι και μας κερνούν.
Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου
μας στις άγιες ημέρες και όχι

στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να
σκεφτόμαστε τα γεγονότα της
κάθε αγίας ημέρας και να λέμε
την ευχή δοξολογώντας τον
Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με
πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή».

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΟΘΕΝ ΝΕΚΡΑ ΣΥ ΕΝ ΤΑΦΩ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΣ
να από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά
θαύματα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι αυτό
της συνομιλίας του με την νεκρή κόρη
του Ειρήνη. Από την πλευρά του Αγίου
ήταν μία κίνηση αγάπης, προκειμένου
η κόρη του να του αποκαλύψει πού είχε
φυλάξει ένα κόσμημα απαραίτητο σε
μια γυναίκα που της το είχε εμπιστευθεί
πριν η Ειρήνη πεθάνει. Την κρυψώνα
μόνο η νεκρή γνώριζε και το κόσμημα
ήταν απαραίτητο στην φτωχή γυναίκα, για να θρέψει τα παιδιά της. Και ο
Άγιος νικά την σιωπή του θανάτου, με
τη αγάπη. Την ίδια ακριβώς αγάπη που
αποπνέει το «αείζωο σώμα» του μέχρι
τους καιρούς μας. Σιωπηλός ο Άγιος,
προσφέρει νόημα και ελπίδα σε όλους
όσους έχουμε ανάγκη το μυστικό όχι
της υλικής φροντίδας, αλλά της όντως
ζωής, αυτής που νικά το πρόσκαιρο και
την αδηφαγία του θανάτου!
Ο Άγιος μιλά στην νεκρή κόρη του και
αυτή του απαντά. Η αγάπη νικά τον
θάνατο. Ο Άγιος μιλά και σε μας, τους
σύγχρονους νεκρωμένους από την
αμαρτία, από την εκζήτηση της παραπλανητικής αφθονίας, της ηδονής που
δεν πηγάζει από την αγάπη του προσώπου, αλλά από την θέαση του άλλου ως
αντικειμένου. Τους νεκρωμένους από
τον εγωκεντρισμό που δεν ξέρει να
υποχωρεί, να ανέχεται, να συγχωρεί.
Τους νεκρωμένους από την αίσθηση ότι
μπορούμε χωρίς Θεό. Άραγε, θα μπορέσουμε να του απαντήσουμε;
Η Ειρήνη υπέδειξε στον Άγιο και πατέρα
της το μυστικό, λέγοντας ΝΑΙ, ακόμη και
από τον τάφο, στην αγάπη. Έδειξε ότι

η αληθινή αγάπη ουδέποτε νεκρούται.
Ότι ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, καν αποθάνη, ζήσεται. Και ο λόγος
της έγινε παρηγορία στην γυναίκα που
χρειαζόταν την φανέρωση του μυστικού. Η αγάπη γίνεται άνοιγμα. Υπερβαίνει το μέτρο του εαυτού, των ορίων μας.
Αρκεί να υπάρχει ο Άγιος και πατέρας
στην ζωή μας. Αυτός που θα μας οδηγήσει στον Χριστό. Που θα τον εμπιστευθούμε όχι για να γίνουμε οπαδοί του ή
εκζητητές δωρημάτων τα οποία δεν θα
αλλάξουν ριζικά την ζωή μας, αλλά θα
μας βοηθήσουν πρόσκαιρα να αισθανόμαστε ότι τα χατίρια μας γίνονται. Γιατί
μόνο η πίστη που ριζώνει στις καρδιές
γίνεται αφετηρία μεταμόρφωσης.
Μπορούμε κι εμείς να υποδείξουμε τα
μυστικά μας στον Άγιο και στην Εκκλησία. Κι αυτά έχουν να κάνουν με τα πάθη
και τις αμαρτίες που μας κάνουν να δείχνουμε καλοί, ενώ η καρδιά μας πάσχει.
Να φαίνεται ότι πιστεύουμε, ενώ στην
πρώτη δυσκολία τα γιατί μας κυνηγούν.
Μπορούμε εν μετανοία να αποκαλυφθούμε και να γίνουμε διάφανοι στο
φως της ειρήνευσης και της ελπίδας.
Αυτό που πηγάζει από τον λυτρωτή Χριστό. Τον Θεό του Αγίου και δικό μας. Αυτόν που διά του θανάτου Του μας έδωσε
«άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον».
Ας μην περιμένουμε την παγωνιά του
θανάτου. Ας κάνουμε τον Άγιο οδοδείκτη, φίλο και πατέρα προς τον Χριστό.
Και νεκροί μεν όντες τη αμαρτία, ας
ζωοποιηθούμε στην Εκκλησία. Στην συνάντηση των προσώπων που μέσα από
την αλήθεια βρίσκουν σωτηρία.
Πρέσβευε υπέρ ημών!
π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο
ώμεν επί της γης και δεν
βλέπομεν τον Θεόν, ουδέ
δυνάμεθα να ίδωμεν Αυτόν. Αλλ’ εάν το Πνεύμα
το Άγιον έλθη εις την ψυχήν, τότε θα
ίδωμεν τον Θεόν, ως είδεν Αυτόν ο
Πρωτομάρτυς Στέφανος. Η ψυχή και
ο νους Πνεύματι Αγίω αναγνωρίζουν
αμέσως ότι Αυτός είναι ο Κύριος.
Ούτως ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος
Πνεύματι Αγίω ανεγνώρισεν εις το
μικρόν βρέφος τον Κύριον, και ο
Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δια Πνεύματος Αγίου ωσαύτως εγνώρισε τον
Κύριον και υπέδειξεν Αυτόν εις τον
λαόν. Άνευ δε Πνεύματος Αγίου ουδείς δύναται να γνωρίση τον Θεόν,
και πόσον πολύ αγαπά ημάς. Έστω
και αν αναγινώσκωμεν ότι ηγάπησεν
ημάς και έπαθεν εξ αγάπης προς
ημάς, όμως περί τούτου σκεπτόμεθα
μόνον δια του νοός, αλλά δεν εννοούμεν δια της ψυχής, ως πρέπει, την
αγάπην του Χριστού. Όταν όμως το
Πνεύμα το Άγιον διδάξη ημάς, τότε
εναργώς και αισθητώς γνωρίζομεν
την αγάπην και γινόμεθα όμοιοι
προς τον Κύριον…

πυρ των βασάνων. Υπέρ τούτων ούτος προσεύχεται ημέρας και νυκτός
πλείον ή δι’ εαυτόν, όπως πάντες και
γνωρίσουν τον Κύριον.

Όστις φέρει εντός αυτού το Πνεύμα το Άγιον, έστω και ολίγον, ούτος
θλίβεται δι’ όλον τον κόσμον ημέρας και νυκτός, και η καρδία αυτού σπλαγχνίζεται παν κτίσμα του
Θεού, ιδιαιτέρως δε εκείνους τους
ανθρώπους, οίτινες δεν γνωρίζουν
τον Θεόν ή εναντιούνται προς Αυτόν,
και ως εκ τούτου πορεύονται εις το
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Ο Κύριος προσηύχετο υπέρ των
σταυρωτών Αυτού: «Πάτερ, άφες
αυτοίς· ου γαρ οίδασι τί ποιούσιν». Ο
αρχιδιάκονος Στέφανος προσηύχετο
δι’ εκείνους, οίτινες ελιθοβόλουν
αυτόν έως θανάτου: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην».
Και ημείς, εάν θέλωμεν να διαφυλάξωμεν την χάριν, οφείλομεν να προσευχώμεθα υπέρ των εχθρών. Εάν
δεν σπλαγχνίζησαι τον αμαρτωλόν,
όστις θα βασανίζηται εις το πυρ, σημαίνει ότι εντός σου δεν ζη η χάρις
του Αγίου Πνεύματος, αλλά πονηρόν
πνεύμα, και εν όσω έτι ζης, αγωνίζου δια της μετανοίας να απαλλαγής
απ’ αυτού.
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Σωφρονίου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ, Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή
Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 1999.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Εσπερινός
Όρθρος

4:30μ.μ.
6:30π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Προφήτου Αββακούμ
Αγίας μάρτυρος Μυρόπης
Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου
Μεβιολάνων
Οσίου Παταπίου (εκ μεταθέσεως)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η σύλληψις της Αγίας Άννης,
μητρός της Θεοτόκου
Αγίου Βηχιανού (εκ μεταθέσεως)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού
Αγίου Ευστρατίου (εκ μεταθέσεως)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρος
Αγίας Ανθίας της μητρός αυτού
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου
Ιεροσολύμων
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού
Αγίας Μάρτυρος Ζωής
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων Βονιφατίου Πολυεύκτου Άρεως
και Θεσσαλονίκης των μαρτύρων
ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ 3:30μ.μ.
Εσπερινός Αγίου Ιγνατίου του
Θεοφόρου 4:30μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Προεόρτια των Χριστουγέννων
Αγίου Ιερομάρτυρος
Ιγνατίου του Θεοφόρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων μαρτύρων Ιουλιανής και
Θεμιστοκλέους
Εσπερινός 4:30μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας
της Φαρμακολυτρίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Μνήμην επιτελούμεν πάντων των
απ' αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων
από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ του μνήστορος
της Υπεραγίας Θεοτόκου
Απόγευμα Κυριακής 4:00μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΟΡΘΡΟΣ της Αγίας Ευγενίας
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ευγενίας
ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 6:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 7:30π.μ.
(Οι εορτάζοντες να φέρουν τις εορτές τους
το πρωί της Δευτέρας 24 Δεκεμβρίου
γιατί το απόγευμα δεν έχει εσπερινό)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8:30π.μ.
ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πρώτη Θεία Λειτουργία 5:00π.μ. - 8:15π.μ.
Δεύτερη Θεία Λειτουργία 9:15π.μ. - 11:15π.μ.
Οι εορτές της Συνάξεως της Θεοτόκου θα
μνημονευτούν στην δεύτερη λειτουργία
των Χριστουγέννων
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου
Στεφάνου
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
Των Αγίων και Δικαίων Ιωσήφ του
Μνήστορος, Δαυίδ του Βασιλέως και
Ιακώβου του αδελφοθέου

