ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Εκείνος, που ακολουθεί τον όχλο, γρήγορα χάνεται μέσα σ΄αυτόν.
Η Ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως
θέλεις αλλά μόνο μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις.
Αυτό που είσαι, μιλάει τόσο δυνατά, ώστε δεν μπορεί ν΄ ακουστεί
αυτό που λες.
Όσα πάθη έχει η ψυχή τόσους και αφέντες.

ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ
Το λάλημα του πετεινού τα ξημερώματα ενοχλεί την κουκουβάγια
γιατί της αναγγέλλει ότι έρχεται φώς.
Και η φωνή του Ευαγγελίου πολλούς ανθρώπους αναστατώνει.
Για τον ίδιο λόγο. Τους θυμίζει φώς.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ:
ΟΙ ΨΥΧΟΦΕΛΕΙΣ ΛΟΓΟΙ - ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ
Ο λόγος που έχει νόημα (πνευματικό) και είναι ψυχωφελής είναι
δώρο Θεού, καθώς βέβαια και ο λόγος, ο γεμάτος φλυαρίες και
που ζητεί τα μέτρα του ουρανού και της γης και του διαστήματος
και τα μεγέθη του ηλίου και των άστρων, είναι εύρημα ανθρώπου
που ματαιοπονεί. Γιατί ζητεί μάταια και με υπερηφάνεια αυτά που
δεν ωφελούν σε τίποτα, σαν να θέλει να κουβαλήσει νερό με το
κόσκινο. Αυτά δεν είναι δυνατόν να τα βρουν οι άνθρωποι.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ι Τρεις Ιεράρχες πρώτευσαν
σαν σε όλους τους τομείς
της πνευματικής ζωής. Κατέκτησαν με τον προσωπικό τους αγώνα και την βοήθεια της θείας Χάριτος τις κορυφές της αγιότητος
και καλούσαν τους πιστούς να
ανεβαίνουν στις ωραίες πνευματικές αναβάσεις.
Άσκησαν στον ύψιστο βαθμό
την φιλανθρωπία και ανακούφισαν τον πόνο χιλιάδων αναξιοπαθούντων.Δίδασκαν καθημερινά
τους πιστούς αναλύοντάς τους
τις θεόπνευστες αλήθειες της
Πίστεώς μας και διαφωτίζοντάς
τους για τα μεγάλα θέματα, που
απασχολούν την ψυχή κάθε ανθρώπου.
Καθόρισαν συστηματικά την
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας,
για να μπορούν να λατρεύουν οι
πιστοί θεάρεστα τον Κύριο.
Συνέγραψαν θαυμάσια συγγράματα, τα οποία ξεπέρασαν τη
φθορά του χρόνου και ισχύουν
και για τις μέρες μας. Ο εθνικός
μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι με τα
συγγράματά τους οι Τρεις Ιεράρχαι «απετελέσαν εποχήν λόγου
νέαν, μεγάλην και ένδοξον διά
το ανθρώπινον γένος» (Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 2ος,
μέρος Β σελ. 1, 6).Πολύ εύστοχα

ελέχθη γι' αυτούς ότι ήταν «εύγλωττοι κατά τον λόγον, ευγλωττότεροι κατά τον βίον, ευγλωττότατοι κατά τον θάνατον».
Βασικό στοιχείο της αγιότητος και των τριών είναι ότι ήταν
ασυμβίβαστοι με το κακό, την
αμαρτία και την αίρεση. Δεν
γνώριζαν τη γλώσσα των συμβιβασμών και της διπλωματίας.
Προτιμούσαν να χάσουν τη θέση
τους και αυτή τη ζωή τους, παρά
να συμβιβαστούν σε θέματα αρχών και πίστεως. Δε σκέφτηκαν
ποτέ εάν αντίπαλοί τους ήσαν
αυτοκράτορες ή σοφοί διάφοροι
ή ισχυροί κατά κόσμον. Έμειναν
ακλόνητοι στην ορθιή πίστη και
ζωή αψηφώντας τις συνέπειες.
Εμείς, έπαρχε Μόδεστε, είπετε στον απεσταλμένο του αρειανού αυτοκράτορα Ουάλη ο Μ.
Βασίλειος, είμαστε ήρεμοι και
πράοι άνθρωποι και υποχωρούμε όταν πρόεκιται για προσωπικά
μας θέματα. Όταν όμως πρόκειται για την πίστη μας στον Θεό,
δεν υπολογίζουμε τίποτε, αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου, χωρίς
να φοβόμαστε οποιοδήποτε βασανηστήριο. «ακουέτω ταυτα καί
βασιλεύς». Να τα πεις και να τ΄
ακούσει αυτά κι ο βασιλιάς (σελ.
36, 561).
Και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεο-

λόγος, αφού νίκησε τους αρειανούς και πήρε πίσω τους Ναούς
της Κωνσταντινούπολης, που
τους είχαν καταπατήσει αυτοί,
και ενώ είχε φίλο του τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα και
μαζί του το μεγαλύτερο μέρος
του πιστού λαού, όταν μερικοί
ζηλόφθονες επίσκοπου αμφισβήτησαν την εκλογή του, παρητήθη αμέσως. Δε θέλησε να
έλθει σε συμβιβασμούς με μοχθηρούς ανθρώπους. Παρητήθη
και από την προεδρία της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου και από τον
Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Αντί της θέσεως
προτίμησε την ακεραιότητα και
το ασυμβίβαστο του χαρακτήρος
του. Δεν γνώριζε τους διπλωματικούς ελιγμούς, αλλά γνώρισμά
του ήταν όπως έγραφε, το «μή
παρασυρ?ναι», να μη παρασύρεται και να έχει «παρρησίαν»
(σελ. 37, 32-33).
Και ο ιερός Χρυσόστομος,
όταν έγινε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και θέλησε
να καθαρίσει την Εκκλησία από
αναξίους κληρικούς, οι οποίοι είχαν την προστασία της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, δεν εδίστασε
να ελέγξει και την αυτοκράτειρα
για τη ζωή της. Δεν συμβιβάστηκε μαζί της. Γι αυτό και εξορίστηκε και πέθανε εξόριστος μέσα σε
αφάνταστες κακουχίες, με πνεύ-

μα όμως άπτόητο και αδούλωτο.
Χαρακτηριστικό του γενναίου
και ασυμβίβαστου φρονήματός
του βλέπουμε στην ομιλία, που
εκφώνησε φεύγοντας για την
εξορία: «Πολλά τά κύματα καί
χαλεπόν τό κλυδώνιον αλλ ου
δεδοίκαμεν (δεν φοβόμαστε)
μή καταποντισθομεν επί γαρ τις
πέτρας εστήκαμεν. Μαινέσθω η
θάλασσα, πέτραν διαλύσαι ού
δύναται εγειρέσθω τά κύματα,
του Ιησού τό πλοίον καταποντίσαι ουκ ισχύει» (σελ. 52, 427).
Τέτοιους άγιους, γενναίους
και ασυμβίβαστους με το κακό
και την αίρεση εκκλησιαστικούς
ηγέτες χρειαζόμαστε και σήμερα. Και ας παρακαλούμε την
Ιδυτή της Εκκλησίας μας να μας
τους χαρίζει.
Από το Δελτίο Τύπου
Ελλήνων Θεολόγων
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Μεγάλου Βασιλείου
Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η Σύναξις των 70 Αποστόλων
Αγίου Νικηφόρου του λεπρού
ΟΡΘΡΟΣ 6.30π.μ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 7.30π.μ.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ
Σήμερα δεν τελείται λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια των Φώτων
Αγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου και
Θεωνά.
Αγίας Συγκλητικής
ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Σάββατον Εσπέρας:
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(Οι εορτάζοντες να φέρουν τις εορτές τους
το Σάββατο το απόγευμα)

Κυριακή πρωί:
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ - 6.30π.μ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΙΤΙΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ - 11.00π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η Σύναξις του αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.
Αγίων Ερμύλου και Στρατονίκου
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
Αγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου
του Ευγενικού
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Οσίας Ξένης
Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Ξενοφώντος
και της συνοδείας αυτού
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου
Ονομαστήρια
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου
κ.κ. Χρυσοστόμου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

