TO MHNYMA THΣ ΦATNHΣ
† ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ι γιορτές έρχονται και φεύγουν,
χωρίς οι πολλοί να μπορούν να
αποκομίσουν από αυτές την ψυχική
ωφέλεια και την ανακαινιστική δύναμη
που αυτές προσφέρουν.
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ την Γέννηση του
Χριστού μας την αποκαλύπτει ο ίδιος ο
λόγος του Θεού. Ο Χριστός σαρκώθηκε
κι έγινε άνθρωπος, χωρίς να χάσει την
θεότητά Του για ένα και μοναδικό λόγο:
για να ξαναπολαύσουμε οι άνθρωποι την υιοθεσία
από τον Πατέρα.
Να ξαναγίνουμε
δηλαδή παιδιά του
Θεού κατά χάριν,
με την δυνατότητα της κληρονομίας της Βασιλείας
του Πατέρα μας.
Το γράφει καθαρά
ο Απόστολος Παύλος: “Ότε δε ήλθε το
πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο
Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους
υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την Υιοθεσίαν απολάβομεν” (Γαλ. δ 4-5). Και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης:
“Όσοι δε έλαβον αυτόν έδωκεν αυτοίς
εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι” (Ιω. α.
12).

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ είμαστε πια
μόνοι, ότι μπορούμε να ελπίζουμε, και,
να ζούμε με προοπτική που αγκαλιάζει
ολόκληρη την αιωνιότητα. Και τα τρία
αυτά στοιχεία έχουν τις πρακτικές τους
προεκτάσεις στην σύγχρονη εγκόσμιο
πραγματικότητα καθώς μάλιστα δρασκελίζουμε το κατώφλι της τρίτης μετά
Χριστόν χιλιετίας. Από την οποία φαίνεται πως λείπει η ελπίδα και ο ορίζοντας,
ενω περισσεύει η μοναξιά. Ο άνθρωπος
της πίστεως έχει λόγον υπάρξεως και νόημα ζωής. Τώρα πια
υπάρχει ο Χριστός, ο
προσωπικός Σωτήρας
του καθενός μας και
ταυτόχρονα και όλου
του κόσμου, που μας
άνοιξε την πύλη της
ελπίδας και μας χάρισε το πολύτιμο δώρο
της υιοθεσίας. Έχουμε Πατέρα, είμαστε πολίτες της Βασιλείας Του. Το λέγει χαρακτηριστικά πάλι
ο Παύλος: “Ώστε ουκέτι ει δούλος αλλ’
υιός, ει δε υιός, και κληρονόμος Θεού
διά Χριστού” (Γαλ. δ.7). Ποιός δεν θα
χαρή με τούτη την δωρεά; Και ποιός δεν
θα νιώσει την ζωή του να αναβαθμίζεται
μέσα στην προοπτική της αιωνιότητας;

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστο
γράφει ως εξής για εκείνους
που δημιουργούν ταραχή μέσα στην
εκκλησία και που αποχωρούν από
την εκκλησία πριν ολοκληρωθεί η
Θεία Λειτουργία του Θεού:
«Μερικοί δεν πλησιάζουν την
Θεία Κοινωνία τρεμάμενοι αλλά με
ταραχή, σπρώχνοντας ο ένας τον
άλλον, πυρωμένοι από θυμό, φωνασκούντες, μαλώνοντες, σπρώχνοντες τον διπλανό τους, γεμάτοι
ταραχή. Περί αυτού σας έχω μιλήσει
πολλές φορές και δεν θα παύσω να
μιλώ για αυτό.
Δεν βλέπετε την τάξη στην συμπεριφορά στους παγανιστικούς
Ολυμπιακούς αγώνες, όταν ο «Ταξιθέτης» περνά μέσα από την αρένα
φορώντας στεφάνι στο κεφάλι, ντυμένος με μακρύ ένδυμα, κρατώντας
ραβδί στο ένα χέρι, καθώς ο κήρυκας αναγγέλλει να γίνει ησυχία και
τάξη; Δεν είναι χυδαίο, εκεί – όπου
κυβερνά ο διάβολος – να γίνεται
τόση ησυχία και εδώ, που ο Χριστός
μας προσκαλεί σε Αυτόν τον Ίδιον,
να γίνεται τόση φασαρία; Στην αρένα, ησυχία – και στην εκκλησία,
αναστάτωση! Γαλήνη στην θάλασσα, και φουρτούνα στο λιμάνι!
Όταν σας προσκαλούν σε γεύμα,
δεν πρέπει να αποχωρείτε πριν από
τους άλλους, παρ’ ότι έχετε χορτάσει πριν από τους άλλους, και εδώ,

που τελείται το γεμάτο δέος μυστήριο του Χριστού, και ενώ ακόμη συνεχίζουν οι ιερατικές πράξεις, εσύ
φεύγεις εν μέσω αυτών και εξέρχεσαι; Πώς μπορεί να συγχωρηθεί
αυτό; Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί
αυτό;
Ο Ιούδας, μόλις εκοινώνησε στον
Μυστικό Δείπνο εκείνη την τελευταία βραδιά, έφυγε βιαστικός ενώ
οι υπόλοιποι παρέμειναν στο τραπέζι. Βλέπετε, ποίων το παράδειγμα
ακολουθούν εκείνοι που βιάζονται
να αποχωρήσουν πριν από την τελευταία ευχαριστία;».
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.org.cy
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ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ
όμαστε στην αρετή. Εκεί η Χάρις
• Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημείο
ασεβείας και ανευλάβειας από
του Θεού, μας απαλλάσσει από
το να ομιλεί κανείς μέσα στην
την αμαρτία. Υπόσχονται πολλά
Εκκλησία. Όλα αυτά τα προκακαι οι τόποι της κοσμικής χαράς,
λεί, ο σατανάς, για να μην αφήόπως τα άσεμνα θεάματα και τα
σει τον άνθρωπο να ωφεληθεί
κέντρα διασκεδάσεων. Αλλά ό,τι
και να καρπωθεί τους λόγους της
προσφέρουν, ούτε από μακριά δεν
Εκκλησίας. (Όσιος Άνθιμος της
μπορεί να συγκριθεί, με αυτό που
Χίου)
μας χαρίζει ο Εκκλησιασμός... Η
• Στην Εκκλησία να στέκεσαι, σαν
Εκκλησία αναπαύει την ανθρώπινα είσαι στον Ουρανό με τους
νη ψυχή, όπως η μητέρα αναπαύει
Αγγέλους. (Άγιος Συμεών ο Νέος
το παιδί στα γόνατά της. Πόσο θα
Θεολόγος)
έπρεπε να αγαπάμε την Εκκλησία!
(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
• Όσο πιο πολύ προσέχεις τα λόγια της λατρείας, τόσο περισσό- • Στην Εκκλησία ελευθερωνόμαστε
τερο αγαπάς τον Εκκλησιασμό.
από την γοητεία του κόσμου και
Και όσο τον αγαπάς, τόσο και πιο
από την μέθη των παθών και των
πολύ θα σε κάνει θεοσεβή, φωτίεγκοσμίων επιθυμιών. Εκεί φωζοντας και ενισχύοντας την ψυχή
τιζόμαστε, αγιαζόμαστε, καθασου. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεοριζόμαστε από τις αμαρτίες μας,
λόγος)
εγγιζουμε τιν Θεό, ενωνόμαστε
• Στην Εκκλησία βρίσκουμε την
μαζί Του. Πόσο πρέπει να αγαπάυγεία, την παρηγοριά, την ελπίδα
με και να ευλαβούμαστε τον ναό
και τη σωτηρία της ψυχής μας.
του Θεού! Πόσο τον αγαπούσαν οι
(Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
Άγιοι του Θεού... (ΆγιοςΙωάννης• Θα έρθει καιρός που θα αδειάτηςΚροστάνδης)
σουν οι Εκκλησίες και θα γεμίσουν οι φυλακές. (Άγιος Κοσμάς • Πολλοί ενώ πηγαίνουν ευχάριστα
σε θέατρα, στην Εκκλησία δυο Αιτωλός)
σκολεύονται! Γιατί στα θέατρα ο
• Δεν πρέπει να κουβεντιάζεις
άνθρωπος δεν προκαλεί τον διάστην Εκκλησία την ώρα της Θείας
βολο, απεναντίας τον ευχαριστεί!
Λειτουργίας βιοτικά πράγματα ή
Οπότε ο διάβολος, δεν ενοχλεί πια
για αγρούς ή αμπέλια. (Άγιος Ισατον άνθρωπο. Είναι ευχαριστημέάκ ο Σύρος)
νος, γιατί τίποτε εκεί μέσα δεν θυ• Κανένα όφελος δεν έχει η Εκμίζει το Θεό! Ενώ στην Εκκλησία
κλησία από εκείνους που κάθε
τα πάντα μιλάνε για Θεό. Τα πάντα
Κυριακή ανάβουν μεγάλα κεριά,
εμπνέουν φόβο Θεού! Και έτσι ο
ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν τιμώρηδιάβολος, κάνει τον άνθρωπο να
σαν κάποια αμαρτία τους ή δεν
μην βλέπει την ώρα, που θα βγει
συγχώρεσαν τους άλλους. (Άγιος
από την Εκκλησία! Το κακό θέαΝικόλαος Βελιμίροβιτς)
τρο και η Εκκλησία είναι αντίθε• Η πηγή κάθε αληθινής χαράς,
τοι κόσμοι. Το ένα είναι ναός του
κάθε αληθινής ειρήνης, βρίσκεκόσμου, το άλλο ναός του Θεού!
ται στην Εκκλησία. Εκεί ενισχυ(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου
του ελεήμονος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
Αγίου Προφήτου Αββακούμ
Αγίας μάρτυρος Μυρόπης
ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Προφήτου Σοφονίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίου Παταπίου
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η σύλληψις της Αγίας Άννης Μητρός της Θεοτόκου
ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων Μηνά Καλλικελάδου,
Ερμογένους και Ευγράφου των μαρτύρων
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίων Νόμωνος και Βηχιανού
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου μάρτυρος Ευστρατίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων Θύρσου, Λευκίου και Καλλινίκου
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρος
Κατάλυσις Ιχθύος
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου προφήτου Δανιήλ,
των Αγίων τριών παίδων - Αγίου Διονυσίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων Βονιφατίου, Πολυεύκτου και Άρεως
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων μαρτύρων Ιουλιανής και Θεμιστοκλέους
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη επιτελούμεν πάντων των απ' αιώνος τω
Θεώ ευαρεστησάντων από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ
του μνήστορος της Υπεραγίας θεοτόκου.
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας
της Φαρμακολυτρίας
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων
Άγιον ευχέλαιον 3:30 μ.μ.
Εσπερινός 4:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ευγενίας
6 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Την Τρίτη το απόγευμα δεν έχει Εσπερινό.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πρώτη Θεία Λειτουργία 5:00 π.μ. - 8:15 π.μ.
Δεύτερη Θεία Λειτουργία 9:15 π.μ. - 11:15 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου
Εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου
Γρηγορίου Σαββίδη υπό του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Νεκταρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν
Των δικαίων Ιωσήφ του Μνήστορος Δαυΐδ του
βασιλέως και Ιακώβου του Αδελφοθέου
ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Απόδοσις της Εορτής των Χριστουγέννων
Οσίας Μελάνης

