
ην επομένη ημέρα των Θεοφανί-
ων καθιερώθηκε να εορτάζουμε, τη 
μνήμη του πανίερου προφήτη Ιωάν-
νη Προδρόμου. Ο Ιωάννης ήταν γιος 
του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ.

Μέχρι τα τριάντα του χρόνια, ζει 
ασκητική ζωή στην έρημο της Ιου-

δαίας, αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην προ-
σευχή, τη μελέτη και την πνευματική και ηθι-
κή τελειοποίηση. Το ρούχο 
του ήταν από τρίχες καμήλας, 
στη μέση του είχε δερμάτινη 
ζώνη και την τροφή του απο-
τελούσαν ακρίδες και άγριο 
μέλι. Με μορφή ηλιοκαμέ-
νη, σοβαρός, αξιοπρεπής και 
δυναμικός, ο Ιωάννης φανέ-
ρωνε αμέσως φυσιογνωμία 
έκτακτη και υπέροχη.

Είχε όλα τα προσόντα με-
γάλου και επιβλητικού κή-
ρυκα του θείου λόγου. Έτσι, 
με μεγάλη χάρη κήρυττε «τα 
πλήθη». Κατακεραύνωνε και 
χτυπούσε σκληρά τη φαρισα-
ϊκή αλαζονική έπαρση, που κάτω από το εξω-
τερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας έκρυβε τις 
πιο αηδιαστικές πληγές ψυχικής σκληρότητας 
και ακαθαρσίας.

Γενικά, η διδασκαλία του συνοψίζεται στη 
χαρακτηριστική φράση του: «Μετανοείτε· ήγ-
γικε γαρ ή βασιλεία των ουρανών», προετοι-
μάζοντας, έτσι, το δρόμο του Κυρίου μας Ιη-
σού Χριστού για το σωτήριο έργο Του.

Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση 
του, ο κόσμος άφηνε σιγά-σιγά τον Ιωάννη και 
ακολουθούσε Αυτόν. Η αντιστροφή αύτη, βέ-
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βαια, θα προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα 
γεννούσε αγκάθια ζήλειας και φθόνου σ’ 
έναν, εκτός χριστιανικού πνεύματος, διδά-
σκαλο ή φιλόσοφο.

Αντίθετα, στον Ιωάννη προκάλεσε με-
γάλη χαρά και ευφροσύνη. Η γιορτή αυτή 
του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον όποιο 
ο Κύριος είπε ότι κανείς άνθρωπος δε στά-
θηκε μεγαλύτερος του, καθιερώθηκε τον 5ο 

μ.Χ. αιώνα.
Επίσης, σήμερα εορτά-

ζουμε και το γεγονός της 
μεταφοράς στην Κωνσταντι-
νούπολη της τιμίας Χειρός 
του Αγίου Ιωάννου του Προ-
δρόμου, που έγινε κατά τον 
ακόλουθο τρόπο:

Όταν ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς πήγε στην πόλη Σε-
βαστή, όπου τάφηκε ο Πρό-
δρομος, παρέλαβε από τον 
τάφο του το δεξί του χέρι, 
το μετέφερε στην Αντιό-
χεια, όπου χάριτι Θεού επι-
τελούσε πολλά θαύματα.

Από την Αντιόχεια, το Ιερό χέρι, μετακο-
μίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 957, από 
τον διάκονο Ιώβ. Εκεί ο φιλόχριστος αυτο-
κράτορας, αφού την ασπάστηκε με πολύ σε-
βασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικά ανά-
κτορα. Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση 
του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας 
Χείρας του Προδρόμου στην Κωνσταντινού-
πολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου 
(ή Σφωρακίου).

Επίσης, σήμερα εορτάζουμε και το Θαύμα 
του Προδρόμου στη Χίο κατά των Αγαρηνών.
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να από τα μεγάλα προβλή-
ματα των καιρών μας είναι 
η οικολογική κρίση. Παρά 
την μονομερή ενασχόλησή 
μας με την οικονομία, τα 
οικολογικά κινήματα, κυρί-

ως μέσω του Διαδικτύου, καλούν τους 
νέους να δραστηριοποιηθούν. Να συ-
γκεντρώσουν υπογραφές παλεύοντας 
εναντίον της καταστροφής της ατμό-
σφαιρας, της χλωρίδας και της πανίδας 
η οποία συμβαίνει χάριν του άμετρου 
κέρδους ισχυρών κρατών και μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών. Να προστα-
τεύουν το περιβάλλον με δενδροφυ-
τεύσεις, με ανακύκλωση, με  μάζεμα 
των σκουπιδιών από τα πεζοδρόμια και 
τις ακτές.

Τα οικολογικά κινήματα σήμερα 
διακατέχονται συχνά από μία νεοπα-
γανιστική διάθεση έναντι της φύσης. 
Λατρεύουν την κτίση, προσωποποιώ-
ντας την. Θεοποιούν τη φύση  ως τον 
μεγάλο δάσκαλο του ανθρώπου. Όμως 
αυτός ο δρόμος δεν επιτρέπει να δού-
με την Κτίση εν σχέσει με τον Κτίσαντα, 
διότι η φύση δεν είναι αυθύπαρκτη, 
ούτε άχρονη. Είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νη με τον Δημιουργό και Κτίστη της, 
τον Τριαδικό Θεό. Επομένως η περι-
φρόνηση της κτίσης έχει να κάνει με 
την απιστία και την ασέβεια έναντι του 
Θεού και αποτελεί για την Εκκλησία 
αμαρτία, αποτυχία δηλαδή να βρούμε 
τον αληθινό προορισμό μας, ο οποίος 
έγκειται στο να εργαζόμαστε στον κό-
σμο με σεβασμό σ’  αυτόν και να τον 
προφυλάσσουμε από τη φθορά, για 
να συναντήσουμε και μέσω αυτής της 
οδού τον Θεό.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας ανα-
φέρουν ότι μέσα από τα κτίσματα, τη 
φύση, μπορούμε να έχουμε μία μερική 
γνώση, μία φυσική θεωρία του Θεού. 
Ο άνθρωπος, βλέποντας την αρμονία 
και το κάλλος του κόσμου, καλείται 
να αναλογιστεί για ποιον λόγο ο Θεός 

«τα πάντα εν σοφία εποίησε» και ότι το 
αληθινό νόημα της ζωής έγκειται στη 
γνώση και την κοινωνία με Αυτόν, όπως 
φανερώθηκε σε μας στο Πρόσωπο του 
Χριστού.

Ο Χριστός αγίασε την κτίση και όταν 
βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό και 
όταν πήρε στα χέρια Του και ευλόγησε 
το ψωμί και το κρασί, παραδίδοντας 
το μυστήριο της Ευχαριστίας. Αυτό συ-
νεχίζει να πράττει η Εκκλησία εν Αγίω 
Πνεύματι στους αιώνες. Να αγιάζει τα 
ύδατα, για να δείξει ότι τα πάντα προ-
σλαμβάνουν την χάρη του Θεού, αλλά 
και να χρησιμοποιεί το υλικό στοιχείο, 
το οποίο είναι κτιστό, για τον δικό μας 
αγιασμό. Στην Θεία Λειτουργία το υλι-
κό μεταβάλλεται σε Σώμα και Αίμα Χρι-
στού, για να λάβουμε «άφεσιν αμαρ-
τιών και ζωήν αιώνιον».  Δεν είναι η 
φύση θεός. Αγιάζεται με την παρουσία 
και την ευλογία του Θεού, με σκοπό 
Εκείνον να ζήσουμε και να συναντή-
σουμε.

Για την Εκκλησία τα οικολογικά κι-
νήματα, παρότι χρήσιμα, δεν απαντούν 
στο ερώτημα «πώς σώζεται ο άνθρω-
πος;». Όσο δεν ξεκινούμε από την 
προτεραιότητα της σχέσης μας με τον 
Χριστό, τόσο η αλλαγή στάσης ζωής 
έναντι της φύσης θα μένει στο επίπεδο 
του κτιστού. Η μετάνοια είναι η αφετη-
ρία για να δούμε την κτίση στην αυθε-
ντική της αποστολή. Και γι’  αυτό στους 
νέους χρειάζεται να δείξουμε την αυ-
θεντικότητα της χριστιανικής ζωής και 
έναντι του περιβάλλοντος. Αυτήν των 
αγίων.

Ο αγιασμός και των υδάτων γίνεται 
δια του σημείου του Σταυρού. Η σχέ-
ση μας με τον άνθρωπο, όπως και με 
τον κόσμο προϋποθέτει την ανάληψη 
του Σταυρού να παραιτηθούμε από την 
θεραπεία του εγώ μας και να αγαπή-
σουμε. Για να είναι και η οικολογική 
έμπνευση αυθεντική.

Από το Δελτίο Τύπου Ελλήνων Θεολόγων



•	 Όλοι	 οἱ	 ἅγιοι	 δὲν	 ἔλαβαν	 τὴν	 ἴδια	
Χάρη	 ἀπὸ	 τὸν	 Θεό,	 ἀλλὰ	 ὅλοι	 γέ-
μισαν	 τὸ	 δοχεῖο	 ποὺ	 προσέφεραν	
στὸν	Θεό.

(Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ) 
	
•	 Οἱ	ἄπιστοι	εἶναι	οἱ	πιὸ	εὔπιστοι…

(Μπ. Πασκάλ)
	
•	 Ἡ	 ἀρετὴ	 περισσότερους	 ἐχθροὺς	

ἔχει	ποὺ	τὴν	καταδιώκουν,	παρὰ	φί-
λους	ποὺ	τὴν	ἀγαποῦν…

	
•	 Ποτὲ	 μὴν	 ὑπόσχεσαι	 ἀσυλλόγιστα.	

Ὁ	ὑπερήφανος	ὑπόσχεται	ἀβασάνι-
στα,	ἀπὸ	ἐγωισμό.	Ὁ	ταπεινὸς	λέει	
θὰ	προσπαθήσω.

(Στάρετς Σαμψών Σίβερς)
	
•	 Θυμήσου	 ὅτι	 τὰ	 παιδιά,	 οἱ	 γάμοι	

καὶ	 τὰ	 λουλούδια	 ἀντανακλοῦν	 τὸ	
εἶδος	τῆς	φροντίδας	ποὺ	παίρνουν.

(H. Jackson Brown, Jr.)
	
•	 Οἱ	μεγάλοι	ἄνθρωποι	ἔχουν	θέληση·	

οἱ	μικροὶ	πόθους.
	
•	 Ὅ,τι	 δὲν	 εἶναι	 ἀγκαλιά,	 δὲν	 εἶναι	

Ἐκκλησία…
(Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος)

	
•	 Δὲν	εἶναι	ὁ	ἡρωισμός,	ἀλλὰ	ἡ	ταπεί-

νωση	ποὺ	δίνει	τὴν	ἀληθινὴ	δύναμη	
καὶ	ἐλευθερώνει	ἀπὸ	τὸ	φόβο.

(Τατιάνα Γκορίτσεβα)
	
•	 Ἡ	ψυχὴ	εἶναι	πολὺ	βαθιὰ	καὶ	μόνο	ὁ	

Θεὸς	τὴ	γνωρίζει.
(Άγιος Πορφύριος)

	
•	 Τὰ	 κράτη	 τότε	 καταστρέφονται,	

ὅταν	 δὲν	 μποροῦν	 νὰ	 ξεχωρίσουν	
τοὺς	σπουδαίους	ἀπὸ	 τοὺς	ἀσήμα-
ντους.	(Ἀντισθένης)

•	 Δὲν	εἶναι	φοβερό	ἄν	σᾶς	προσέβαλ-

ΣOΦΑ  ΛΟΓΙΑ
ΣΟΦΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ

λαν,	κορόιδεψαν	ἤ	λήστεψαν.	Φοβε-
ρό	εἶναι	ἄν	ἐσεῖς	δὲν	μπορεῖτε	νὰ	τὰ	
ξεχάσετε.	(Κομφούκιος)

	
•	 Διδάσκω	τοὺς	μοναχοὺς	νὰ	μὴν	ὁμι-

λοῦν	γιὰ	τὶς	ἀδικίες	ποὺ	ὑφίστανται,	
ἀλλὰ	 νὰ	 σιωποῦν.	Ἐμεῖς	 πρέπει	 νὰ	
ζοῦμε	 ὡς	 ἐσταυρωμένοι.	 Αὐτὸ	 συ-
νιστᾶ	ἡ	Ὀρθόδοξη	πνευματικότητα.

(Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)
	
•	 Ἐκεῖνος	ποὺ	ἀγωνίζεται	πολὺ	καιρὸ	

καὶ	 δὲν	 βλέπει	 πνευματικὴ	 πρόο-
δο	 ἔχει	 ὑπερηφάνεια	 καὶ	 ἐγωισμό.	
Πνευματικὴ	 πρόοδος	 ὑπάρχει	 ἐκεῖ	
ποὺ	ὑπάρχει	πολὺ	ταπείνωση.		(Άγι-
ος Παΐσιος)

	
•	 Ἀληθινοὶ	 θεολόγοι	 στὴν	 Ἐκκλησία	

εἶναι	ἐκεῖνοι	ποὺ	μισοῦν	τὸν	ἑαυτὸ	
τους	(τὰ	πάθη	τους).	Ἂν	δὲν	μισήσει	
κανεὶς	τὸν	ἑαυτὸ	του	ἕως	θανάτου,	
δὲν	 μπορεῖ	 νὰ	 εἶναι	 μαθητὴς	 τοῦ	
Χριστοῦ	καὶ	διδάσκαλος	τοῦ	λαοῦ.	

(Άγιος Σωφῤόνιος τοῦ Ἔσσεξ)
	
•	 Γιὰ	 τὸν	Κληρικὸ	 δύο	 εἶναι,	 ἰδιαιτέ-

ρως,	μεγάλα	πάθη:	ἡ	φιληδονία	καὶ	
ἡ	μνησικακία.	Εἶναι	δύσκολη	ἡ	σω-
τηρία	γιὰ	τοὺς	Κληρικοὺς.	Πολὺ	δυ-
σκολότερη	γιὰ	τοὺς	Ἐπισκόπους.

(Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)
	
•	 Πολλοὶ	 ἀγαποῦν	 νὰ	 διαβάζουν	 σο-

βαρὰ	 βιβλία,	 καὶ	 αὐτό	 εἶναι	 καλό,	
ἀλλ᾿	 ἀνωτέρη	 ἀπ’	 ὅλα	 εἶναι	 ἡ	 προ-
σευχή.	(Ἅγιος Σιλουανός)

	
•	 Ὁ	ἀδελφός	μας	εἶναι	ἡ	ζωή	μας.

(Ἅγιος Σιλουανός )
	
•	 Βάλε	ἀρχὴ	νὰ	κάνεις	ὅ,τι	εἶναι	ἄρι-

στο.	 Κανένας	 δὲ	 θὰ	 ὁλοκληρώσει	
τὴν	πορεία	πρὸς	τὸν	οὐρανό,	ἐκτὸς	
ἀπὸ	κεῖνον	ποὺ	ξεκινάει	τὴν	ἡμέρα	
του	καλά.

(Στάρετς Ἀντώνιος τῆς Ὄπτινα)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕριΤομή ιήσού ΧρισΤού
μΕγΑλού ΒΑσιλΕιού
Όρθρος - Θεία λειτουργία μ. Βασιλείου 7:00π.μ.
ΚοΠή ΒΑσιλοΠιΤΤΑσ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠροΕορΤιΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Αγίου Εφραίμ του νεοφανούς
ορΘροσ 6:30π.μ.
μΕγΑλΑι ΩρΑι ΤΩΝ ΘΕοΦΑΝΕιΩΝ 7.30π.μ.
σήμερον δεν τελείται Θεία λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων
Αγίου μάρτυρος Χρυσάνθου
οσίου Νικηφόρου του λεπρού

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Αγίων μαρτύρων - Θεοπέμπτου και ιωνά - 
οσίας συγκλητικής
Θεία λειτουργία Αγίου ιωάννου του Χρυσοστόμου 
ΑγιΑσμοσ ΤΩΝ ΚΑλΑΝΤΩΝ
στο τέλος της Θείας λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑγιΑ ΘΕοΦΑΝΕιΑ Τού Κύριού ΚΑι ΘΕού ΚΑι  
σΩΤήροσ ήμΩΝ ιήσού ΧρισΤού
Όρθρος 6:30π.μ.
ΘΕιΑ λΕιΤούργιΑ μΕγΑλού ΒΑσιλΕιού ύΠο
Τού ΠΑΝιΕρΩΤΑΤού μήΤροΠολιΤού ΚιΤιού
Κ.Κ. ΝΕΚΤΑριού
ΑγιΑσμοσ ΤΩΝ ΘΕοΦΑΝΕιΩΝ
ΚΑΤΑΔύσή Τιμιού σΤΑύρού σΤή ΘΑλΑσσΑ 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ή σύΝΑξισ Τού Τιμιού ΠροΔρομού ΚΑι 
ΒΑΠΤισΤού ιΩΑΝΝού

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μετά τα Φώτα
Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Αγίας μάρτυρος Τατιανής

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Παύλου του Θηβαίου
Αγίου ιωάννου του Καλυβίτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Αντωνίου του μεγάλου
Αγίου γεωργίου του εξ ιωαννίνων 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Πατριαρχών Αλεξανδρείας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Αγίου μακαρίου του Αιγυπτίου
Αγίου μάρκου του Ευγενικού 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Αγίου Ευθυμίου του μεγάλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
οσίας ξένης και οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου γρηγορίου του Θεολόγου

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
οσίου ξενοφώντος και της συνοδείας αυτού

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤριΩΝ ιΕρΑρΧΩΝ, ΒΑσιλΕιού Τού μΕγΑλού, 
γρήγοριού Τού ΘΕολογού ΚΑι
ιΩΑΝΝού Τού ΧρύσοσΤομού

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 4:30 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498

http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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