† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
(Ἀργία), (Μ. Ἁγιασμός)
Ἁγ. Ἀν. Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 • Ματθ. γ΄ 13-17

Ὁ Ἅγιος Πολύευκτος καταγόταν ἀπό τή Μελιτηνή τῆς Μεσοποταμίας. Τό 253-256 ὁ
αὐτοκράτορας Οὐαλεριανός διέταξε διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Πολύευκτος χωρίς
τόν παραμικρό δισταγμό καί παρά τίς ἱκεσίες τῆς συζύγου του ὁμολογεῖ τό Χριστό,
ἀποκεφαλίζεται καί παραδίδει τήν ψυχή του στό Χριστό.

Τά Θεοφάνεια εἶναι ἡ φανέρωση τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
βάπτισε τό Χριστό στόν Ἰορδάνη ποταμό. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέ μορφή περιστεριοῦ κάθησε πάνω
στόν Ἰησοῦ καί ἀπό τόν οὐρανό ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ πατέρα πού ἔλεγε «Οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Τά Θεοφάνεια ἑορτάζονταν ἀπό τόν 2ο αἰ. μ.Χ.

Ἄς μπαίνουν μέ τήν ὀνομασία τῶν παιδιῶν τά ὀνόματα τῶν ἁγίων στά σπίτια σας, ὄχι μόνο γιά
νά ρυθμίζουν τή ζωή τοῦ παιδοῦ, ἀλλά καί τή ζωή τοῦ πατέρα.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 30, 670

ΤΡΙΤΗ 7

Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσίου,
Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας,
Ἀντωνίνης μάρτυρος
Ἁγ. Ἀν. Β΄Τιμ. β΄ 1-10 • Μάρκ. α΄ 9-15

Τό νά ὑπερηφανεύεσαι γιά τόν πλοῦτο, ἤ νά καμαρώνεις γιά τήν καταγωγή σου, ἤ νά
ἀποβλέπεις στή δόξα, ἤ τό νά νομίζεις ὅτι εἶσαι ἀνώτερος ἀπό τούς ἄλλους… αὐτά εἶναι
ἀφαίρεση τῆς ψυχικῆς ἀξίας καί καταλήγουν στήν ντροπή.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης (4ος αἰ. μ.Χ.)

Νηστεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στή Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου τό 332 μ.Χ. Ἦταν ἀδελφός
τοῦ Μ. Βασίλειου. Σαράντα χρονῶν γίνεται ἐπίσκοπος Νύσσης τῆς Καππαδοκίας. Τό 381
μ.Χ. στήν Κων/πολη κατατροπώνει τόν αἱρετικό Μακεδόνιο καί τούς πνευματομάχους.
Ὀνομάστηκε στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄφησε ἀξιόλογα θεολογικά Ἔργα.

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης,
Δομετιανοῦ ἐπισκ. Μελιτινῆς,
Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου

Ποιό τό ὄφελος ἄν δημιουργεῖς πολλούς φτωχούς μέ τήν ἐκμετάλλευση καί κατόπιν ἀνακουφίζεις
ἕναν μέ τήν ἐλεημοσύνη; Ἄν δέν ὑπῆρχε τό πλῆθος τῶν ἐκμεταλλευτῶν, δέν θά ὑπῆρχε τό
πλῆθος τῶν ἐξαθλιωμένων.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 46, 445

Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἦταν γιός τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Ἐλισάβετ. Ζοῦσε στήν ἔρημο τῆς
Ἰουδαίας μέχρι τριάντα χρονῶν. Κήρυττε στά πλήθη λέγοντας «Μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γάρ ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Προετοίμασε τό δρόμο γιά τό σωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος εἶπε
γιά τόν Πρόδρομο ὅτι κανένας ἄνθρωπος δέν στάθηκε μεγαλύτερός του. Ἀποκεφαλίστηκε
ἀπό τόν Ἡρώδη.
† Ἡ Σύναξις Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου
καί Βαπτιστοῦ

Μέ τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον ἐνδυναμώνεται ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό.

Ἁγ. Ἀν. Πράξ. ιθ΄ 1-8 • Ἰω. α΄ 29-34

Ἀνδρέας Κρήτης

Ἁγ. Ἀν. Ἐφεσ. δ΄ 7-13 • Λουκ. γ΄ 19-22

ΣΑΒΒΑΤΟ 11

Νηστεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8

28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 9
Κατάλυσις εἰς πάντα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 6

Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου,
Δομνίκης ὁσίας,
Ἀττικοῦ καί Κύρου Κ/λεως
Ἁγ. Ἀν. Πράξ. ιη΄ 22-28 • Ἰω. γ΄ 22-33

Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης γεννήθηκε στήν Κύπρο ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὅταν ἔμεινε
ὀρφανός, πῆγε στόν ἀδελφό του Ἡρακλείδη στή Λαύρα τοῦ Καλαμῶνος. Ἐκεῖνος τόν ὁδήγησε
στή Μονή τῆς Θεοτόκου, τή λεγόμενη Χοζεβᾶ. Ἐκεῖ ἔγινε μοναχός. Ἡ ἀρετή του ἦταν ξακουστή.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά.

Εἶπε ὁ Ἀββάς Ἀγάθων: Ποτέ δέν κοιμήθηκα ἔχοντας κάτι ἐναντίον κάποιου˙ οὔτε ἄφησα
κανέναν νά κοιμηθεῖ ἔχοντας ἐναντίον μου κάτι, ὅσο ἐξαρτιόταν ἀπό μένα.
Ὅσ. Ἀγάθων (τό μισό Δ΄ αἰ.-ἀρχές Ε΄ αἰ. μ.Χ.)

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στό Μωγαρισσό τῆς Καππαδοκίας. Ἔγινε μοναχός καί
ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους. Ἀφοῦ ἀσκήτεψε κοντά σέ μεγάλους ἀσκητές, ἀποσύρθηκε
σέ ἰδιαίτερο ἡσυχαστήριο. Ἵδρυσε ἕνα μεγάλο κοινόβιο μοναστήρι. Κοιμήθηκε ἐν εἰρήνῃ σέ
μεγάλη ἡλικία.
† Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου,
Θεοδοσίου ὁσίου Ἀθωνίτου
ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου
Ἁγ. Ἀν. Ἐφεσ. στ΄ 10-17 • Ματθ. δ΄ 1-11

Ἡ ἀλήθεια εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἄν θέλουμε νά ἀνήκουμε στό Θεό, θά πρέπει νά ζοῦμε μέσα στήν
ἀλήθεια.
Ἀνώνυμος
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12

Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς 12 Ἰανουαρίου
Μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄ 7-13)

Ἀδελφοί, ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς
δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· «ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν
αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις». Τὸ δὲ ἀνέβη
τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς
γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν
† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς,
οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωΕὐθασίας, Μερτίου & Πέτρου
καί ἑτέρων 8 μαρτύρων
κε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας,
Ἁγ. Ἀν. Ἐφεσ. δ΄ 7-13 • Ματθ. δ΄ 12-17
τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς
οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες
εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς
ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπόδοση στή νεοελληνική

Ἀδελφοὶ µου, στὸν καθένα ἀπὸ µᾶς ξεχωριστὰ δόθηκε ἡ χάρη, σύµφωνα µέ τὸ µέτρο ποὺ
χαρίζει ὁ Χριστός. Γι’ αὐτὸ καὶ λέει ἡ Γραφή: «Ἀνέβηκε ψηλά, πῆρε µαζὶ του αἰχµαλώτους
κι ἔδωσε δῶρα στοὺς ἀνθρώπους». Καὶ αὐτὸ τὸ «ἀνέβηκε», τί ἄλλο σηµαίνει; Δὲν σηµαίνει ὅτι καὶ κατέβηκε πρῶτα στὰ πιὸ χαµηλὰ µέρη, ἐδῶ κάτω στὴ γῆ; Αὐτὸς ποὺ κατέβηκε,
αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶναι ἐπίσης καὶ ποὺ ἀνέβηκε ψηλότερα ἀπ’ ὅλους στούς οὐρανούς, γιὰ νὰ
γεµίσει τὰ πάντα. Αὐτός σέ ἄλλους ἔδωσε τὸ χάρισµα τοῦ ἀποστόλου, σὲ ἄλλους τοῦ
προφήτη, σὲ ἄλλους τοῦ εὐαγγελιστῆ καὶ σ’ ἄλλους τοῦ ποιµένα καὶ δασκάλου, µέ σκοπὸ
νὰ καταρτίζουν καὶ νὰ διακονοῦν τοὺς πιστούς, καὶ ἔτσι νὰ οἰκοδοµεῖται τὸ σῶµα τοῦ
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία του, µέχρι ποὺ νὰ φτάσουµε ὅλοι στὴν ἑνότητα ποὺ δίνει ἡ πίστη
καὶ ἡ βαθιὰ γνώση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνουµε τέλειοι ἄνθρωποι, πλησιάζοντας, εἶ
δυνατόν, τὴν τελειότητα, ποὺ πρότυπό της εἶναι ὁ Χριστός.
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Τό µεγάλης ἀξίας ἀνάγλυφο Τέµπλο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου.
Σὲ παραστάσεις ἱστοροῦνται ἐπάνω του ὅλα τά σηµαντικὰ
γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
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