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Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Είναι αδύνατον να ευτυχήσεις πραγματικά
μακρυά από τον Θεό!
Βλέπεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και ακόμα βεβαιώνεις πως την ευτυχία σου την έφτιαξες
μόνος σου , χωρίς τον Θεό και τους ανθρώπους. Γι’ αυτό απωθείς την άποψη που
πρεσβεύουμε, ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος χρωστά προσευχή στον Θεό και ελεημοσύνη στον
πλησίον του. «Ούτε προσευχές στον Θεό ούτε ελεημοσύνη στον πλησίον», λες και μ’ αυτό
τείνεις να θεωρείς τον εαυτό σου ευτυχισμένο.Για μένα πράγματι είναι αδύνατον να
σκεφθώ την ευτυχία έξω από τον Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ούτε καν άγγιξες
την ευτυχία αλλά συγχέεις τα φαινόμενα και αποκαλείς ευτυχία την ανέμελη επιβίωση.
Μάζεψες πολλά από εκείνα που μπορεί να δώσει η γη, χόρτασες και ήπιες και νομίζεις ότι
δεν σου χρειάζεται κανείς από τον περίγυρο.Γνώριζε όμως πάνω απ’ όλα , ότι η γη δεν δίνει
τίποτα σε κανέναν χωρίς την εντολή του θεού. Και όσα σου έδωσε στα έδωσε κατ’ εντολή
του Θεού. Μια βαθύτερη αντίληψη μας διδάσκει ότι εμείς δεν έχουμε στην πραγματικότητα
τίποτα δικό μας, που να διαρκεί σ’ αυτόν τον κόσμο. Όλα είναι έωλα και δανεισμέναγρήγορα φεύγουν και έρχονται σαν στρόβιλος. Η υγεία, η δύναμη, η ομορφιά, η ιδιοκτησία, η
τιμή, η εξουσία, η μεγάλη γνώση, το καλλιτεχνικό ταλέντο, όλα τα χαρίσματα είναι δώρα.
Και η δοκιμασία με την οποία ο Δημιουργός εξετάζει τους ανθρώπους έχει σχέση με την
πίστη, το έλεος, τον σεβασμό και κάθε καλό χαρακτηριστικό.Η δοκιμασία έγκειται στο να
καταδείξει δύο πράγματα: Πρώτον ,αν ο άνθρωπος γνωρίζει από πού του δόθηκε το όποιο
χάρισμα , και δεύτερον, αν αποδίδει δόξα και ευχαριστία στον Δωροδότη του. Άκου αυτή τη
φοβερή συμβουλή του μεγάλου προφήτη Ιερεμία που φωνάζει: «δότε τῷ Κυρίῳ Θεῷὑμῶν
δόξαν πρὸ τοῦ συσκοτάσαι» ( Ιερ. 13, 16 ) . Άρχισε και συ γρήγορα να δοξάζεις τον θεό και να
Τον ευχαριστείς πριν πέσει το σκοτάδι στη ζωή σου. Γιατί όταν έρθει το σκοτάδι, τα βάσανα ,
η ταλαιπωρία και η αρρώστια, η πτώση και η τρέλα, τι θα κάνεις τότε; Ποιόν θα
παρακαλέσεις; Και ποιος από τους ανθρώπους θα σε ελεήσει αφού εσύ ήσουν χωρίς ίχνος
ελεημοσύνης;Για να μην πέσει στη ζωή σου φοβερό και βαρύ σκοτάδι άσκουσε και θυμήσου
αυτές τις άγιες λέξεις της Βίβλου: «Οὐλιμοκτονήσει Κύριος ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν
δὲἀσεβῶνἀνατρέψει.»

Κυριακή, 28η Δεκεμβρίου, 2014
Sunday December 28th, 2014
Κυριακή: Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ ἡ Σύναξις Sunday: Sunday before Epiphany. Synaxis of the 70
τῶν Ἁγίων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων, καὶ μνήμη Apostles. Theoctistus the Righteous.
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοκτίστου.
Αναστάσιμο Απολυτίκιον-Ήχος πλ. Α
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν
ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν,
ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι
ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ
θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας,
ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.
.Απολυτίκιον Προεόρτια Θεοφανείων
Ἑτοιμάζου
Ζαβουλών,
καὶ
εὐτρεπίζου
Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη ποταμέ, στῆθι ὑπόδεξαι
σκιρτῶν, τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν
Δεσπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τῇ Προμήτορι,
μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν·
καὶ γὰρ γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα
ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χριστὸς ἐφάνη, τὴν
πᾶσαν κτίσιν, θέλων ἀνακαινίσαι.
Απολύτίκιον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ
θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ
ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν,
Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ
χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν
εἰρήνῃ,
πρεσβείαις
τῆς
Θεοτόκου,
μόνε
Φιλάνθρωπε.
Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος,
ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο
ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ
πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Κοντάκιον
Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονῶς
ὁ Κύριος, τῶ Ἰωάννη ἐκβοᾷ. Μὴ δειλιάσης
βαπτίσαι με, σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν
πρωτόπλαστον.

Resurrectional Apolytikion Pl. A Tone
Let us worship the Word, O ye faithful, praising
Him that with the Father and the Spirit is cobeginningless God, Who was born of a pure Virgin that we all be saved; for He was pleased to
mount the Cross in the flesh that He assumed, accepting thus to endure death. And by His glorious
rising, He also willed to resurrect the dead.
Apolytikion for Forefeast of Epiphany
Make ready O Zebulum; Prepare yourself O
Naphthali; Cease to flow O River Jordan; Receive
the Master who comes to be baptized, in joy. Adam, rejoice with the first mother. Do not hide in
Paradise, as before, for He came to see us, even
naked, that He might clothe us as we were before.
Christ has appeared to renew all creation.
Apolytikion of Sts. Constantine and Helen
Having seen the image of Thy Cross in Heaven,
and like Paul, having received the call not from
men, Thine apostle among kings entrusted the
commonwealth to Thy hand, O Lord. Keep us
always in peace, by the intercessions of the Theotokos, O only Friend of man.
Apolytikion of St. Nicholas
The truth of things hath revealed thee to thy flock
as a rule of faith, an icon of meekness, and a
teacher of temperance; for this cause, thou hast
achieved the heights by humility, riches by poverty. O Father and Hierarch Nicholas, intercede
with Christ God that our souls be saved.
Kontakion
In the running waters of the Jordan River, on this
day the Lord of all crieth to John: Be not afraid
and hesitate not to baptize Me, for I am come to
save Adam, the first-formed man.

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8
Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου
πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν
καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης
στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ
πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8
TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.
For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good
fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to
all who have loved his appearing.
***************************************************************************************************************************
Κατὰ Ματθαῖον 2.13-23
᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι·
μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν
μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς
παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν
ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ ἐν
῾Ραμᾷ ἠκούσθη,θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·῾Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,καὶ οὐκ
ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ
φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳλέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ.ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ
τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.
Κατὰ Μᾶρκον 1.1-8
᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως 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
᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ
ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ
᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης 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 ῾Αγίῳ.

Η αλήθεια της Εκκλησίας και οι Παρανοήσεις της.
Αγαπητοί μας αδελφοί, η αγία μας Εκκλησία κλείνοντας
την ευλογημένη περίοδο των εορτών του αγίου
Δωδεκαημέρου, στην οποία γιορτάζουμε την αποκάλυψη
του Θεού σε μας, α) με την Ενσάρκωση του δευτέρου
προσώπου της αγίας Τριάδας στον Θεάνθρωπο Ιησού
Χριστό β) με την Βάπτιση του Χριστού όπου
φανερώνονται και τα τρία πρόσωπα αυτός αγίας
Τριάδας,θέλει να απευθυνθεί στα παιδιά της και να
τα πληροφορήσει υπεύθυνα για το θέμα του Μεγάλου
Αγιασμού ο οποίος τελείται κάθε χρόνο αυτός 5 και 6
Ιανουαρίου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ρωτούν αν ο
Αγιασμός αυτός πίνεται,χρησιμοποιείται για ραντισμό,
φυλάσσεται στα σπίτια και αν αντικαθιστά την Θεία
Κοινωνία.
1. Ο Αγιασμός που τελείται την παραμονή και ανήμερα
της γιορτής των Θεοφανείωνείναι ακριβώς ο ίδιος.
Ο Μικρός Αγιασμός τελείται την πρώτη μέρα κάθε μήνα
καθώς και εκτάκτως όταν το ζητούν οι χριστιανοί σε
διάφορες περιστάσεις. Δεν τίθεται θέμα ποιος είναι
αγιότερος και ποιος λιγότερο άγιος, καθώς και οι δύο τύποι
αγιασμού είναι αγιασμένοι από τη ζωοποιώ χάρη του αγίου
Πνεύματος.
2. Ο Μεγάλος Αγιασμός φυλάσσεται όλο το χρόνο στο
ναό
και δίδεται στους χριστιανούς σε 2 περιπτώσεις: όταν
κάποιος είναι ασθενής «εις αγιασμόν και ίασιν ψυχής τε
και σώματος»και στην περίπτωση που κάποιος χριστιανός
δεν μπορεί να μεταλάβει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού
γιατί διατελεί κάτω από κάποιο παιδαγωγικό επιτίμιο του
πνευματικού του. Ο Μεγάλος Αγιασμός δεν αντικαθιστά
σε καμία περίπτωση την αγία Κοινωνία, αλλά δίδεται σαν
μία παρηγοριά στους χριστιανούς που δεν μπορούν να
κοινωνήσουν και για να ενισχυθούν στον αγώνα τους για
την μετάνοια.
3. Ο Μεγάλος Αγιασμός είναι δυνατόν να φυλάσσεται και
στα σπίτια
των ευσεβών χριστιανών όλο το χρόνο για τον αγιασμό
τους «δια του ραντισμού και της μεταλήψεως», καθώς για
να αγιάζουν τα ίδια τα σπίτια τους, τους κήπους, τα σπαρτά
τους, τα ζώα, τα οχήματα τους κλπ. Είναι καλό να
χρησιμοποιείται και για την προφύλαξη μας από την
βασκανία και κάθε σατανική ενέργεια και όχι άλλα
δεισιδαιμονικά ξόρκια, λάδια, ξεματιάσματα κλπ.
Εξυπακούεται πως στο σπίτι, διατηρούμε τον Αγιασμό
(Μικρό ή Μεγάλο) στο εικονοστάσιο όπου καίει κανδήλα
και πως τα μέλη της οικογενείας αυτής επιμελώς θα
αποφεύγουν τις αφορμές και αιτίες της αμαρτίας που
φυγαδεύουν την θεία χάρη.
4. Τέλος θα εξετάσουμε τη σχέση του Μεγάλου Αγιασμού
και της νηστείας. Δεν νηστεύουμε την παραμονή των
Θεοφανείων για να πιούμε την άλλη μέρα τον Μεγάλο

Αγιασμό, αλλά νηστεύουμε για την Μεγάλη εορτή των
Θεοφανείων!
Η ιστορική αρχή του Μεγάλου Αγιασμού είναι η εξής: Στην
αρχαία Εκκλησία την Παραμονή των Θεοφανείων γινόταν η
βάπτιση των Κατηχουμένων, δηλαδή των νέων χριστιανών
(όπως την παραμονή του Πάσχα και της Πεντηκοστής). Τα
μεσάνυχτα τελούνταν ο αγιασμός του ύδατος για την τελετή
του βαπτίσματοςΩ τότε εισήχθη η συνήθεια (όπως μας
πληροφορεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος) οι χριστιανοί να
παίρνουν από το αγιασμένο νερό και να πίνουν ή να το
μεταφέρουν στα σπίτια τους προς ευλογία και να το διατηρούν
όλο το χρόνο. Αργότερα όμως (σε καιρούς λειτουργικής
παρακμής) η ακολουθία του αγιασμού απομονώθηκε από αυτή
του βαπτίσματος παρόλο που διατήρησε πολλά στοιχεία του.
Παρέμεινε η συνήθεια οι πιστοί να παίρνουν από το
αγιασμένο νερό «προς αγιασμόν οίκων» όπως αναφέρει η
καθαγιαστική ευχή του Μεγάλου Αγιασμού. Νωρίς επίσης
επικράτησε και η συνήθεια της νηστείας προ της εορτής των
Θεοφανείων, για δύο λόγους: Πρώτον. Η δύο μεγάλες γιορτές
των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων στην αρχαία
Εκκλησία ήταν ενωμένες σε μία, αυτή των Θεοφανείων ή
Επιφανείων, που τελούνταν στις 6 Ιανουαρίου (συνήθεια που
διατηρείται στην Αρμενική Εκκλησία μέχρι σήμερα) όμως ο
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (5ος αιώνας) χώρισε τις δύο
γιορτές και όρισε η μεν Γέννηση του Χριστού να γιορτάζεται
στις 25 Δεκεμβρίου, η δε Βάπτιση και φανέρωση της αγίας
Τριάδας στις 6 Ιανουαρίου. Πριν από κάθε Δεσποτική εορτή
προηγούνταν νηστεία για την ψυχική και σωματική κάθαρση
των πιστών. Ας θυμηθούμε πως η νηστεία έχει μέσα της το
στοιχείο του πένθους για τις αμαρτίες μας. Έτσι όταν χώρισαν
οι δύο γιορτές η νηστεία που προηγούνταν ακολούθησε τη
γιορτή των Χριστουγέννων γι'; αυτό η Εκκλησία όρισε να
νηστεύουμε μόνο την παραμονή των Θεοφανείων σαν
προετοιμασία για την γιορτή και όχι περισσότερες ημέρες
γιατί βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο, το άγιο
Δωδεκαήμερο. Και Δεύτερον. Αρχαία συνήθεια ήταν επίσης
αυτοί που θα βαπτίζονταν να νηστεύουν και μαζί με αυτούς οι
ανάδοχοι, οι συγγενείς αλλά και άλλοι χριστιανοί οι οποίοι
τηρούσαν εθελοντικά νηστεία«υπέρ των βαπτιζομένων». Δεν
ήταν λοιπόν δύσκολο στη συνείδηση των χριστιανών να
συνδεθούν η πόση του αγιασμού και η νηστεία, χωρίς να
υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ αυτών. Έτσι λοιπόν,
μεταφέροντας το ζήτημα στη σημερινή εποχή μπορούμε να
πούμε τα εξής: Οι τακτικώς μεταλαμβάνοντες των αγίων
Μυστηρίων και τηρούντες στις νηστείες της Εκκλησίας μας
(και της 5ης Ιανουαρίου) δεν χρειάζεται να νηστέψουν
παραπάνω για να πιουν από το Μ. Αγιασμό. Γι'; αυτούς που
τον πίνουν γιατί δεν μπορούν να μεταλάβουν το Σώμα και το
Αίμα του Χριστού, ας νηστεύουν όσο ορίσει σε αυτούς ο
πνευματικός τους. Τέλος όσοι εκτάκτως πίνουν από το Μ.
Αγιασμό που φυλάσσουν στο σπίτι τους, σε ώρες ασθενειών
και κινδύνων μετά ή άνευ νηστείας, ας μην υστερούν στην
πνευματική νηστεία «απέχοντες από παντός μολυσμού σαρκός
τε και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού».
Χρόνια Πολλά, Ευλογημένα Θεοφάνεια!

Epiphany
In the Orthodox calendar the feast of the Epiphany is
called 'Theophania', meaning the manifestation of
God. Epiphany is the most ancient feast, after Easter,
relating to the Lord and is observed by the Christian
Church on January 6.The first evidence attesting to
the feast of the Epiphany comes from Clement of Alexandria who died about 215 AD. He relates that a
Gnostic group observed the Baptism of our Lord on
January 6 believing that it was at the time of Baptism
that Divinity took the flesh in Christ.The date of January 6 was selected because according to some ancient reckoning the day began to grow longer on that
date and so it was celebrated by pagans as the day of
victory of light over darkness. In Rome, though, the
day of the birth of the Invincible Sun was celebrated
on December 25. In both East and West and practically at the same time, these two pagan festivals were
replaced by a Christian feast signifying the epiphany
(manifestation) 'of the sun of justice' and 'of the true
light of the world'.The 25th of December began to be
celebrated in Rome as the day of the Epiphany
(Nativity), while in the East January 6 remained as
the Epiphany day including both the Nativity and
Baptism of our Lord. By the end of the 4th century,
the 25th of December as the day of the Nativity was
adopted in most of the East, and January 6 remained
as the feast of our Lord's Baptism.When the Eastern
Epiphany day was introduced in the West, the already celebrated Nativity on December 25th remained as such, and January 6th, although accepted
as the day of Baptism, took the character of manifestation of Christ's Divinity to the pagan world. Hence,
the Magi, figuratively representing the entire heathen world, were taken to be the recipients of the
saving grace of the newly manifested Christ. It is only the Armenian Church in the East that still celebrates the Nativity and Epiphany together on January 6.The most characteristic feature of the Orthodox
day of Epiphany, or Theophania, is the sanctifying of
waters by invoking the Spirit that appeared in the
form of a dove over Christ at the time of His Baptism. The Orthodox receive sanctified water at the
end of the special service of Epiphany and with it
sanctify their homes, gardens, and other possessions
while some preserve it for the entire year partaking
of it at times of illness and other personal or family

adversities. The twelve days between the Nativity of
our Lord, December 25th, and the day of the Epiphany, January 6th, is called Dodekaemeron (twelve festal days) and is considered to be one continuous festive period. On December 26th, the Virgin Mary who
gave birth to our Lord is honoured, and on January 1,
the day of Circumcision of our lord is celebrated. The
festive character of the period is observed by abolishing all kinds of fasts, apart from the day prior to the
Epiphany when the service of the Great Agiasmos is
performed.
Why do we bless homes on Theophany with
Holy Water?
Why do we bless houses (and almost anything else that
we can sprinkle) with water?Many years ago, when I
was yet a deacon, I was visiting with some nonOrthodox friends who were inquirers into Orthodoxy
(they sadly, never followed through with their interest or even their promise to become Orthodox) and we
were discussing this topic in the context of blessing
their house. I look at it like this. This world, this creation, is in captivity; it is enemy held territory. The evil
one, having enslaved all of creation at the fall, has laid
claim to every nook and cranny of this earth. And for a
while it looked as though he might be able to hold onto
it. But then he reached too far and attempted to enslave
the Master of All and to bind Life with the chains of
death and his power was broken. But creation is still
fallen, it is still contested land in the spiritual battle.We,
as Christians, are engaged in this struggle to reclaim
fallen nature for the Kingdom of God. We often talk
about this in terms of our own salvation, but the
Church, addressing all of creation in a wholistic manner, also reaches out and reclaims a bit here and a bit
there of creation in general. We do this in order that we
might restore the usefulness of creation for working out
our own salvation. Hence we bless anything that might
help us in our salvation - and by blessing it we reclaim
it for the Kingdom of God.There are few things more
vital to our lives than our homes. In our homes we
pray, we work, we talk to others, we order our lives, we
work out our marriages, etc. What more important
place to reclaim for the Kingdom of God - or is it better
to continue living in a place which is occupied by the
enemy. For the most effective working out of our salvation, we must drive the enemy out of our homes, and
keep him at bay by our prayers, our righteous life, and
the annual sprinkling by Holy Water at Theophany.

Μνημόσυνα
Ελένη Πελεκάσης Λέζκο—-5 χρόνια
Μαρία Πλαγγκέτη—-5 χρόνια
Καθημερινές Λειτουργίες
5 Ιανουαρίου- Προεόρτια Θεοφανείων
Μεγάλες Ώρες 8:30πμ Θεία Λειτουργία 10:30πμ
και Μέγας Αγιασμός
6 Ιανουαρίου- Εορτή των Θεοφανείων
Όρθρος 8:00πμ Θεία Λειτουργία 9:00πμ
και Μέγας Αγιασμός
7 Ιανουαρίου– Σύναξις του Αγίου Ιωάννου του
Βαπτιστού
Όρθρος 8:30πμ Θεία Λειτουργία 9:30πμ
Γεύμα στην αίθουσα της εκκλησίας για την
ονομαστική εορτή των Ιερέων μας μετά την Θεία
Λειτουργία

Memorials
Helen Pelekases Leszco---5 years
Maria Plangetis—-5 years
Weekday Liturgies
January 5- Fore feast of Theophany
Royal Hours 8:30am
Divine Liturgy 10:30am
Followed by the Great Blessing of the
Waters
January 6-Feast Day of Epiphany
Orthros 8:00am Divine Liturgy 9:00am
Followed by the Great Blessing of the
Waters
January 7– The Feast of St. John the Baptist
Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30am
Reception to follow for the Name Day of
Σήμερα-Αγιασμός των υδάτων στο Battery Park our Priests in the church hall.
στο Μανχάταν

Ανακοινώσεις

11 Ιανουαρίου, 2015-Γεύμα Φιλοπτώχου,
Βασιλόπιτα, μετά τη Θεία Λειτουργία στην
αίθουσα της εκκλησίας.
18 Ιανουαρίου, 2015-Καθαγιασμός της
εικόνας της Γεννήσεως-Δωρεά της
αγαπημένης μας Πολυξένης Χίου και το
τριετές μνημόσυνο της.
-Διανομή ρούχων και φαγητού στους
άστεγους
1 Φεβρουαρίου-Πάρτη για το τελικό
παιχνίδι Football από τον οργανισμό της
AHEPA
6 Φεβρουαρίου– Αγρυπνία Αγίου
Παρθενίου-7μμ
8 Φεβρουαρίου– Κυριακή των Αναδόχων
Αγιασμό στα σπίτια σας
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το
γραφείο της εκκλησίας εάν θέλετε να
αγιάσετε το σπίτι σας μετά
τα Άγια
Θεοφάνεια (718) 624-0595

Today- Blessing of the waters at Battery
Park, Manhattan
Announcements
January 11, 2015– Annual Philoptochos Vasilopita Luncheon following the Divine Liturgy in the church hall
January 18, 2015- Consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette
Hios and her 3 year Memorial Service
-Midnight Run
February 1-Super Bowl party in the church
hall sponsored by AHEPA
February 6– Vigil of St. Parthenios-7pm
February 8-Godparent Sunday
House blessings for Epiphany
Please note that if you would like your
home blessed with holy water after Epiphany please contact the Church office (718) 624
-0595

J ANUARY 2015
Thursday

5

29

30

7

31

Friday

Wednesday

10

Tuesday

8 -A. Fantis Open 9
House 9-11am

17

Monday
7– The Synaxis of St.
John the Baptist

16

Sunday
5-The Fore feast of 6– Epiphany
Epiphany, Royal
Orthros 8:00 AM, DiHours: 8:30 AM, Divine vine Liturgy 9:00 AM
Liturgy: 10:00 AM,
(Followed by the Great
(Followed by the Great Blessing of the Water)
15

24

28

Reception to follow in
the church hall for the
Name Day of our Priests
Orthros 8:30am

4- The Sunday Before
Epiphany
Orthros: 9:15am, Divine
Liturgy: 10:30am, Blessing of the Water at Bat12

23

27

4

13

11– The Sunday
after Epiphany

14– Trip to
Barclays Center
YKT vs. NAK following game on
Court!

22

Orthros: 9:15am, Divine
Liturgy: 10:30am
The Cutting of the
Vasilopita

21

26

3

6
Vigil of
St. Parthenios
7:00pm

Saturday

GOYA Retreat hosted by our Cathedral
-Young Adults at
Dave & Buster’s
(Westbury) 7pm

19
20
Matin Luther King
Jr. Day–
School Closed

25- Greek Letters
Celebration &
Litohorites Brotherhood at the Cathedral
2

18
Consecration of
Nativity Icon by
Bishop Sebastian
-Midnight Run

1– The Messinian
Brotherhood at our
Cathedral for the celebration of Ypapanti
during the
Divine Liturgy
-AHEPA Super Bowl
Party in church hall

The Philoptochos Society of
Saints Constantine and Helen Cathedral
Cordially invites you to the

VASILOPITA
LUNCHEON

Sunday, January 11, 2015
In the Church Hall

Immediately Following the Divine Liturgy
Proceeds to Benefit Saint Basil’s Academy

Suggested Donation: $15 for Adults
$7 for Children

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

January 4
Great Blessing of
Waters at Battery Park
Orthros 8:45am
Divine Liturgy 10:00am
Battery Park 1:30pm
***
January 5
Fore feast of Theophany
Royal Hours 8:30am
Divine Liturgy 10:30am
Followed by the Great
Blessing of the Waters
***
January 6
Feast Day of Epiphany
Orthros 8:00am
Divine Liturgy 9:00am
Followed by the Great
Blessing of the Waters

4 Ιανουαρίου
Αγιασμός των υδάτων στο
Battery Park στο
Μανχάταν
Όρθρος 8:45πμ
Θεία Λειτουργία 10:00πμ
Battery Park 1:30μμ

***

5 Ιανουαρίου
Προεόρτια Θεφανείων
Μεγάλες Ώρες 8:30πμ
Θεία Λειτουργία 10:30πμ
και Μέγας Αγιασμός
6 Ιανουαρίου
Εορτή των Θεοφανείων
Όρθρος 8:00πμ
Θεία Λειτουργία 9:00πμ
και Μέγας Αγιασμός

Join the Young Adults of Sts. Constantine and Helen & of the
Holy Resurrection Church of Brookville at Dave & Buster’s in
Westbury, NY

Saturday, January 24, 2015 @ 7PM
Dave & Buster’s
1504 Old Country Road
Westbury, NY 11590
Phone 516-542-8501
If you need a ride from Brooklyn, please feel free to call the church office at 718-6240595 or email: churchassistant@afantis.org

Consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette Hios and
her 3 year Memorial Service
Καθαγιασμός της εικόνας της Γεννήσεως
Γεννήσεως--Δωρεά της αγαπημένης μας Πολυξένης
Χίου και το τριετές μνημόσυνο της.

Orthros 9:00am
Hierarchical Divine Liturgy
10:30am
Officiated by his
Grace Bishop Sevastianos

Όρθρος 99:00
:00πμ
:00πμ
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
10
10:30
:30πμ
:30πμ
Εκ του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Σεβαστιανού

Sunday, January 18, 2015
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2015

Γεύμα μετά την Θεία Λειτουργία εις μνήμην της Πολυξένης Χίου στην
αίθουσα της εκκλησίας
***
Luncheon offered by the Cathedral in memory of Paulette Hios
following the Divine Liturgy in the Church Hall

