ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΖΩΗ ΤΗΣ

πό τούς άποστολικούς
χρόνους καί μέχρι τίς μέρες μας όλοι όσοι Πραγματικά άγαπούν τό Χριστό άποδίδουν τιμή σέ Αυτήν πού Τόν
γέννησε, Τόν μεγάλωσε καί Τόν
προστάτεψε κατά τή διάρκεια
τών παιδικών του χρόνων. ‘Εάν
ό Θεός-Πατέρας διάλεξε Αυτήν,
ό Θεός - Άγιο Πνεύμα κατήλθε
σέ Αυτήν, καί ό Θεός - Υίός ένοίκησε έν Αυτήν, εάν ύποτάχθηκε
σέ Αυτήν κατά τή διάρκεια τών
παιδικών του χρόνων, εάν άνησύχησε γιά Αυτήν όταν ήταν
κρεμάμενος στό Σταυρό‚ τότε δέ
θά έπρεπε όλοι όσοι όμολογούν
τήν Άγία Τριάδα,νά Τήν τιμούν;
Ακόμα καί στίς ήμέρες τής έπίγειας ζωής της οι φίλοι τού Χριστού, οί Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ένδιαφέρον καί άφοσίωση
πρός τή Μητέρα τού Κυρίου· ιδιαίτερα, ό Εύαγγελιστής Ιωάννης
ό Θεολόγος, ό όποίος, έκπληρώνοντας τό θέλημα τού Θεού καί
Υίού της, Τήν πήρε στό κατάλυμά του· φρόντιζε γιά Αυτήν σάν
νά ήταν μητέρα του, άπό τή στιγμή πού ό Κύριός του απηύθυνε
άπό τό Σταυρό τίς λέξεις «Ιδού ή
μήτηρ σου».
Ο εύαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε έναν άρκετά μεγάλο

αριθμό εικόνων της, ορισμένες
μαζί μέ τό προαιώνιο Βρέφος,
άλλες δίχως Αυτό. Όταν τίς πήγε
καί τίς έδειξε στήν Υπεραγία
Παρθένο, Αυτή τίς ένέκρινε καί
είπε «Είθε ή Χάρις του Υίού μου
θά είναι μαζί τους» καί έπανέλαβε τόν ύμνο πού είχε ψάλλει
στήν οικία τής Ελισάβετ· «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριο καί
ήγαλλίασε τό πνεύμα μου έπί τω
Θεώ τω σωτήρι μου.»
Παρ' όλα αύτά, κατά τή διάρκεια τής έπίγειας ζωής της ή
Παρθένος Μαρία άπέφευγε τή
δόξα πού τής άνήκε ώς Μητέρας
τού Κυρίου. Προτιμούσε νά ζει
στήν ήσυχία καί προετοίμαζε τόν
έαυτό της γιά τήν άναχώρηση
πρός τήν αιώνια ζωή. Μέχρι τήν
τελευταία ήμέρα τής έπίγειας
ζωής της φρόντιζε νά φανεί άξια
τής Βασιλείας τού Υιού της. Πρίν
τό θάνατο προσευχήθηκε ώστε,
άν Αύτός ήθελε, νά ρύσει τήν
ψυχή της άπό τά μοχθηρά πνεύματα πού συναντούν τίς άνθρώπινες ψυχές στό δρόμο πρός τόν
σύρανό καί προσπαθούν νά τίς
πάρουν μαζί τους στόν ‘Αδη. ‘Ο
Κύριος είσάκουσε τήν προσευχή
τής Μητέρας του καί τήν ώρα τού
θανάτου της κατήλθε ό Ίδιος άπό
τόν Ούρανό μέ πλήθος άγγέλων
νά παραλάβει τήν ψυχή της.

Από τή στιγμή πού ή Θεοτόκος είχε έπίσης προσευχηθεί
νά μπορέσει νά άποχαιρετίσει
τούς Αποστόλους, ό Κύριος σύναξε στήν Κοίμησή της όλους
τούς Άποστόλους, έκτός άπό
τό Θωμά. Ήρθαν μέ μία άόρατη δύναμη έκεί τήν ήμέρα στήν
Ιερουσαλήμ, από τά πέρατα τού
κατοικημένου κόσμου όπου κήρυτταν καί ήταν Παρόντες στήν
εύλογημένη της μετάσταση
στήν αίώνια ζωή.
Οι Απόστολοι έπιδόθηκαν στήν
ταφή τού πάναγνου σώματός
της μέ ιερούς ύμνους. Τήν τρίτη
ήμέρα άνοιξαν τόν τάφο γιά νά
άποδώσουν τιμές στά λείψανα
τής Μητέρας τού Θεού μαζί μέ
τόν Απόστολο Θωμά ό όποίος
είχε πιά καταφθάσει στήν Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν
τό σώμα στόν Τάφο καί μέ άπορία έπέστρεψαν στό κατάλυμά
τους. Τότε, κατά τή διάρκεια τού
γεύματος ή Μητέρα τού Θεού
έμφανίσθηκε μπροστά τους, χωρίς νά πατά τό έδαφος, άστράπτοντας μέ ούράνιο φώς. Τούς
είπε ότι ό Υιός της είχε δοξάσει
καί τό σώμα της. Άφού μετεστάθη, στεκόταν ένώπιον τού θρόνου Του. Τήν Ίδια στιγμή, τούς
υποσχέθηκε νά είναι πάντα μαζί
Τους.

Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τή
Μητέρα τού Θεού μέ μεγάλη
χαρά καί άρχισαν νά τήν τιμούν
όχι μόνο ώς Μητέρα τού αγαπημένου τους Διδασκάλου καί
Κυρίου, άλλά καί ώς τήν ούράνια βοηθό ώς προστασία τών
Χριστιανών καί μεσιτεία όλου
τού άνθρώπινου γένους ένώπιον τού Δίκαιου Κριτή. Παντού
όπου τό Εύαγγέλιο τού Χριστού
κηρύχθηκε, ή Υπεραγία Μητέρα
Του άρχισε καί Αύτή νά δοξολογείται.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Εσπερινός
6:30 μ.μ.
Όρθρος		
6:15 π.μ.
Μεγάλη παράκλησις προς την Θεοτόκον: Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη 6:30 μ.μ.
Μικρή παράκλησις προς την Θεοτόκον: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6:30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η πρόοδος του Τίμιου Σταυρού.
Των επτά Μακκαβαίων Παίδων
της μητρός αυτών Σολομονής και του
δασκάλου αυτών Ελεαζάρου.
- Μνημόσυνον Αρχιεπισκόπου και
εθνάρχου Μακαρίου του Γ.
- Από σήμερα αρχίζει η νηστεία του
Δεκαπενταυγούστου και οι παρακλήσεις
προς την Θεοτόκο
- Κυριακή απόγευμα εσπερινός 5.45 μ.μ.
και Μεγάλη Παράκληση
προς την Θεοτόκο 6.30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ανακομιδή των λειψάνων
του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου
Οσίας Φωτεινής της Κυπρίας
της θαυματουργού (Αγίας Φωτούς)
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος της Θ. Λειτουργίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Κατάλυσις ιχθύος
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγίου Αιμιλιανού Επισκόπου Κυζίκου και
Οσίου Ευτυχίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το κατά των Αγαρηνών θαύμα
του Αγίου Σπυρίδωνος
Κατάλυσις οίνου και ελαίου
Τρίτη: Εσπερινός 5:45 μ.μ.
Παράκλησις 6:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου
Κατάλυσις εις πάντα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγίου Μανδηλίου
Αγίου Αλκιβιάδου
Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγίου Αγαθονίκου και των συν αυτώ μαρτύρων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Οσίου ποιμένος - Αγίου Φανουρίου
του νεοφανούς
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η αποτομή της κεφαλής του τιμίου
και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου
και βαπτιστού Ιωάννου
Κατάλυσις οίνου και ελαίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

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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