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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ

ὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος γιά τόν
Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Στά βιβλία τῶν
προφητῶν εἶναι γραμμένο: Στέλνω τόν ἀγγελιοφόρο μου
πρίν ἀπό σένα, γιά νά προετοιμάσει τό δρόμο σου! Μιά φωνή βροντοφωνάζει στήν ἔρημο: ἑτοιμάστε τό δρόμο γιά τόν
Κύριο, ἰσιῶστε τά μονοπάτια νά περάσει. Σύμφωνα μ΄ αὐτά,
παρουσιάστηκε ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος βάφτιζε στήν ἔρημο καί
κήρυττε νά μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καί νά βαφτιστοῦν,
γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους. Πήγαιναν σ΄ αὐτόν
ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας κι οἱ Ἱεροσολυμίτες, κι ὅλους
τους βάφτιζε στόν ποταμό Ἰορδάνη, καθώς ὁμολογοῦσαν τίς
ἁμαρτίες τους. Ὁ Ἰωάννης φοροῦσε ροῦχο ἀπό τρίχες καμήλας καί δερμάτινη ζώνη στή μέση του, ἔτρωγε ἀκρίδες, καί
μέλι ἀπό ἀγριομέλισσες. Στό κήρυγμά του τόνιζε: «Ἔρχεται
ὕστερα ἀπό μένα αὐτός πού εἶναι πιό ἰσχυρός καί πού ἐγώ
δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά λύσω τό λουρί ἀπό τά
ὑποδήματά του. Ἐγώ σᾶς βάφτισα μέ νερό, ἐκεῖνος ὅμως θά
σᾶς βαφτίσει μέ Ἅγιο Πνεῦμα».
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Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να
μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον
Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και ν’ αγαπήσει τον Χριστό,
να γίνει αγία. Να επιδοθεί στο θείο έρωτα. Έτσι θα μάς
αγαπήσει κι Εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφαίρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μάς γεμίζει από χαρά, διότι
είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του
Χριστού. Μέσα σ’ αυτή τη χαρά θα γνωρίσομε τον Χριστό.
Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Παρακαλεῖσθε ὃπως φυλάγετε τό παρόν ἒντυπο λόγῳ θρησκευτικοῦ περιεχομένου καί τῶν εἰκόνων
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έκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον
ποίησον
εὐαγγελιστοῦ,
τὴν
διακονίαν
σου
πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς
ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τόν καλὸν ἠγώνισμαι,
τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί
μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ
πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ζώστηκαν τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν
ἐλπίδα καὶ ρίχθηκαν στὴ θάλασσα τῶν θλίψεων γιὰ τὴν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ ἁπλότητα, χωρὶς νὰ τὸ πολυεξετάσουν,
χωρὶς νὰ δειλιάσουν ἀπὸ τὸ σάλο καὶ τὰ κύματα, ποὺ σηκώνονται μπροστά τους, καὶ χωρὶς νὰ λιποψυχήσουν ἀπὸ τὴ θαλασσοταραχή. Αὐτοὶ βρίσκουν γρήγορα σωτηρία στὸ λιμάνι
τῆς βασιλείας καὶ ἀναπαύονται στὰ σκηνώματα ἐκείνων ποὺ
κοπίασαν μὲ καλὸ τρόπο καὶ ἀγάλλονται μέσα στὴν
εὐφροσύνη - γέννημα τῆς ἐλπίδας τους.
Αββᾶς Ζωσιμᾶς
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αιδί μου Τιμόθεε, νά εἶσαι ἂγρυπνος γιά νά τά
ἀντιμετωπίζεις ὅλα. Νά κακοπαθήσεις, νά ἐργαστεῖς
γιά τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου, νά ἐκπληρώσεις τό
καθῆκον σου στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ πιά ἦρθε ἡ
ὥρα νά χύσω τό αἷμα μου σπονδή στό Θεό· ἔφτασε ὁ καιρός νά φύγω ἀπ΄ αὐτό τόν κόσμο. Ἀγωνίστηκα τόν ὡραῖο
ἀγώνα, ἔτρεξα τό δρόμο ὡς τό τέλος, φύλαξα τήν πίστη.
Τώρα πιά μέ περιμένει τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης, πού μ΄
αὐτό θά μέ ἀνταμείψει ὁ Κύριος ἐκείνη τήν ἡμέρα, ὁ δίκαιος κριτής. Κι ὄχι μόνο ἐμένα, ἀλλά κι ὅλους ἐκείνους πού
περιμένουν μέ ἀγάπη τόν ἐρχομό του.

ρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, «ἰδοὺ ἐγὼ
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ», ἐγένετο Ἰωάννης
βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ
Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο
πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας
καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ
ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων·
Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ μὲν
ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ.
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Αφού λες ότι αγαπάς τον Θεόν, περίμενε το δείγμα της
αγάπης Του, δηλαδή τον Σταυρόν Του. Αυτό θα σου δώσει σε αυτήν την ζωή, αυτό το δώρο, το οποίον είναι η
αγάπη Του. Από εκεί καταλαμβάνεις ότι ο Θεός σε αγαπάει, από τις θλίψεις που σου δίδει.
Ιερομόναχος Εφραίμ Κατουνακιώτης
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Μη λησμονείτε στην προσευχή σας κανέναν άνθρωπο. Να
προσεύχεσθε για τους γονείς και τα αδέλφια σας, τους
συγγενείς και τους φίλους σας, τους διδασκάλους και
τους εργοδότες σας, τους ποιμένες και τους άρχοντες, τους
πιστούς και τους απίστους, «τους εγγύς και τους μακράν».
Να προσεύχεσθε «υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Η προσευχή μάς ενώνει με όλους τους ανθρώπους μέσω του Θεού. Τι μεγαλείο! Η προσευχή είναι η ζωηρότερη εκδήλωση
της αγάπης του χριστιανού, που αγκαλιάζει ολόκληρη
την κτίση. Η προσευχή είναι η έκφραση της ενότητος των
«απανταχού της οικουμένης» μελών της Εκκλησίας, στο
όνομα του Χριστού.
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

