Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 6ο Φύλλο 14o
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010
Υπεύθυνος Πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης
Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404
Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας

www.agmarina.gr/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το agmarinailioupolis@gmail.com
O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30.
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.

Για την πρωτοχρονιά 2010
Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνός για το νέο έτος 2010
δήλωσε: «Καθώς δρασκελίζουμε το
κατώφλι μιας καινούργιας χρονιάς,
όλοι μας αυθόρμητα κάνουμε τον
απολογισμό μας για το παρελθόν και
ταυτόχρονα σχεδιάζουμε το μέλλον.
Μπροστά
σ΄αυτόν
τον
προβληματισμό κριτήριο είναι πάντα
οι επιλογές μας. Εάν οι αξίες και τα
ιδανικά γίνουν οι επιλογές μας τότε η
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον θα
γίνει πραγματικότης. Τότε η ζωή θα
αποκτήση το άρωμα της αιωνιότητος
και την προοπτική της ευτυχίας.
Από καρδίας εύχομαι ευλογημένος να
είναι ο Νέος Χρόνος και ο Δημιουργός
να χαρίζη σ΄ όλο τον κόσμο ειρήνη,
πρόοδο και ευημερία.»
Το «Να μην ξεχάσω…η ενορία μου με καλεί», &
οι εν τω Ναώ, εύχονται ευλογημένο το 2010.

Επεφάνη η χάρις του Θεού η Σωτήριος
Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια
από τις μεγαλύτερες εορτές
της Χριστιανοσύνης. Κατ'
αυτήν εορτάζεται το μεγάλο
γεγονός της Βαπτίσεως του
Κυρίου
στα
Ιορδάνεια
νάματα και η θαυμαστή και
σπάνια
φανέρωση
της
Τριαδικής Θεότητος στον
κόσμο.
Η
σπουδαιότητα
της
μεγάλης εορτής φαίνεται
από το γεγονός ότι αυτή,
μετά το Πάσχα, είναι η
αρχαιότερη
χριστιανική
εορτή. Ιστορικές μαρτυρίες
αναφέρουν ότι καθιερώθηκε
νωρίτερα από το 140 μ.Χ. από την ομάδα
του αιρετικού Γνωστικού Βασιλείδη στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Γνωστικοί
εόρταζαν τη Βάπτιση του Χριστού και
ταυτόχρονα την Γέννησή του στις 6
Ιανουαρίου, διότι πίστευαν πως κατά τη
βάπτιση ενώθηκε ο «αιώνας» Χριστός με
τον άνθρωπο Ιησού, κακοδοξία, την οποία

υιοθέτησαν αργότερα και οι
αιρετικοί Νεστοριανοί. Η
καθιέρωσή της δεν είναι
επίσης άμοιρη με την
οργιαστική ειδωλολατρική
εορτή
του
χειμερινού
ηλιοστασίου των Αιγυπτίων
και των Αράβων, η οποία
συνέπιπτε
την
ίδια
ημερομηνία.
Φαίνεται πως η εορτή αυτή
έτυχε μεγάλης αποδοχής
τόσο από τους αιρετικούς
Γνωστικούς, όσο και από
πολλούς χριστιανούς, καθ'
ότι η Εκκλησία δεν είχε ως
τότε καθιερώσει τέτοια
εορτή. Ίσος το γεγονός αυτό οδήγησε την
Εκκλησία να υιοθετήσει την εορτή αυτή και
να
αποτρέψει
τους
πιστούς
να
συνεορτάζουν
με
τους
αιρετικούς
Γνωστικούς. Οι πηγές μας βεβαιώνουν πως
η εορτή των Θεοφανίων, κατά την οποία
εορτάζονταν μαζί η Γέννηση και η Βάπτιση
του Κυρίου στα τέλη του 2ου αιώνα ήταν

γεγονός. Ως τα τέλη του 4ου αιώνα στη
Δύση εορτάζονταν μαζί η Γέννηση και η
Βάπτιση, οπότε και μεταφέρθηκε η εορτή
της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμβρίου,
αντικαθιστώντας την ειδωλολατρική εορτή
του «Αήττητου Ηλίου». Στην Ανατολή
χωρίστηκε επί ιερού Χρυσοστόμου στις
αρχές του 5ου αιώνα. Στις λεγόμενες
προχαλκηδόνιες
εκκλησίες
(Κοπτική,
Αρμενική, Νεστοριανική, κλπ), κράτησαν
την αρχαία παράδοση εορτάζοντας την 6η
Ιανουαρίου τη Γέννηση και τη Βάπτιση μαζί.
Το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου
ενέχει
τεράστια
θεολογική
σημασία.
Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση όταν ο
Χριστός έγινε τριάντα ετών και προκειμένου
να βγει στο δημόσιο βίο Του πήγε στην
έρημο του Ιορδάνη προκειμένου να λάβει
το τυπικό βάπτισμα της μετανοίας από τον
τίμιο Πρόδρομο. Στα μέρη εκείνα ο μέγας
προφήτης Ιωάννης κήρυττε με αφάνταστη
τόλμη και παρρησία τη μετάνοια, ώστε να
υποδεχτούν οι άνθρωποι καθαρμένοι τον
ερχόμενο Σωτήρα. Συνέρεαν κοντά του
μεγάλα πλήθη για να ακούσουν τον
διαπρύσιο και ελπιδοφόρο κήρυκα. Αυτός
τους έβαζε στα νερά του Ιορδάνη, όπου
εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ήταν
μια καθαρά συμβολική πράξη. Όπως έτρεχε
το γάργαρο νερό και καθάριζε τους
σωματικούς ρύπους κατά τον ίδιο τρόπο η
εξομολόγηση και μετάνοια καθάριζε την
ψυχή του βαπτιζομένου.
ΧΑΡΤΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Κύριος προκειμένου να δείξει ως
άνθρωπος σεβασμό στην ανθρώπινη
παράδοση δέχτηκε να λάβει το τυπικό
βάπτισμα του Ιωάννη, χωρίς ουσιαστικά να
το έχει ανάγκη, διότι ήταν απόλυτα
αναμάρτητος,
«ο
πάσης
επέκεινα
καθαρότητος». Αυτό θα τον διευκόλυνε στο
μεγάλο δημόσιο απολυτρωτικό έργο που θα
άρχιζε κατόπιν. Ο Ιωάννης θεωρούνταν
μεγάλος προφήτης από το λαό. Η υπόδειξη
του Ιησού από αυτόν ως «Αμνού του Θεού,
του αίροντος την αμαρτίαν του κόσμου»
(Ιωάν.1:29) ήταν απαραίτητη. Η μαρτυρία
του Ιωάννη για τον Χριστό στάθηκε
καθοριστική, τα πλήθη πείσθηκαν και
αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού τον
αναμενόμενο Μεσσία. Χάρη σε αυτή τη
μεγάλη μαρτυρία σχηματίσθηκε ο πρώτος
πυρήνας των συνεργατών του Κυρίου.
Εκτός από την μαρτυρία του Ιωάννη υπήρξε
και ένα άλλο συγκλονιστικό και μοναδικό
γεγονός. Τη στιγμή που ο Κύριος μπήκε στα
νερά του Ιορδάνη άνοιξαν οι ουρανοί &
παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ο Τριαδικός
Θεός στα παραβρισκόμενα πλήθη. Ο
Ενανθρωπήσας Λόγος βρίσκονταν στα
ιορδάνεια νάματα, το ‘Άγιο Πνεύμα
κατέβαινε «ωσεί περιστερά» (Ματθ.3:16)
και από τον ανοιγμένο ουρανό ακούστηκε η
φωνή του Πατέρα «ούτος εστιν ο υιός μου
ο
αγαπητός,
εν
ω
ευδόκησα»
(Ματθ.3:16,17). Αυτό το συγκλονιστικό
γεγονός της θεοφάνειας σημαίνει ότι το
έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους
είναι συλλογική απόφαση του Τριαδικού

Θεού. Η φανέρωσή Του κατά την στιγμή
της Βαπτίσεως του Χριστού φανερώνει την
επιβεβαίωση για την ξεχωριστή επιμέλεια
του Θεού για τη λύτρωση του κόσμου και
την επίσημη χρίση του Χριστού ως Μεσσία
και Λυτρωτή της ανθρωπότητας και
ολοκλήρου της κτίσεως.
Από αναφορά στη μεγάλη εορτή των
Θεοφανείων του Θεολόγου - Καθηγητού
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ
Συνεχίζεται στο επόμενο.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Με τις παρακάτω αλλαγές από το εκδοθέν
πρόγραμμα του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Εφημέριος Εβδομάδος: εκ περιτροπής .
 Δευτέρα 4/1/2010 & ώρα 5.30 μ.μ. θα γίνει
Εσπερινός Όρθρος & Μεγάλες Ώρες των
Θεοφανείων.
 Τρίτη 5/1/2010 Θεία Λειτουργία 7.00π.μ.
Αγιασμός στα σπίτια των Θεοφανείων,
κατόπιν συνεννοήσεως με τους Εφημερίους,
(δηλώστε συμμετοχή) και πόρτα-πόρτα όπου
μπορέσουν φοιτητές κληρικοί εκ των
Πατριαρχείων και ο Διάκονος του Ναού .
 Μέχρι τις 10/1/2010 δεν θα γίνουν το
προσκύνημα των Λειψάνων, η Παράκληση &
το Απόδειπνο τις Τετάρτες και η Παράκληση &
το Κήρυγμα τις Παρασκευές.

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2009
Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2010, παρατάθηκε ο
έρανος της Αγάπης. Στην είσοδο του
Ναού θα διατίθενται κουπόνια του
Εράνου μετά τις Λειτουργίες.

