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ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
Οί άνθρωποι συχνά στή ζωή μας ζητούμε ένα θαϋμα. Θέλουμε νά άποδείξει ό Θεός την ύπαρξή του δίνοντάς μας τή δυνατότητα νά ζήσουμε
ένα γεγονός πού ξεπερνά τά φυσικά μέτρα, άλλά καί τά άνθρώπινα έπιτεύγματα καί τίς προγνώσεις μας, κυρίως στό ζήτημα τής ύγείας καί τής
ζωής. Καί έπειδή συνήθως αύτό τό θαύμα δέν γίνεται, άπογοητευόμαστε, μέ άποτέλεσμα νά άπορρίπτουμε ή καί νά άδιαφοροϋμε γιά τήν
έμφάνιση τού Θεού. Ό άπόστολος Παύλος, όμως, γράφοντας στόν μα
θητή του Τιμόθεο, έπισημαίνει ότι τό θαϋμα πού έπιζητοΰμε δέν έχει
κατ’ άνάγκην νά κάνει μέ τά όσα έμεΐς θεωρούμε σημαντικά, άλλά μέ
όσα ό Θεός προσφέρει σέ όσους περιμένουν μέ άγάπη τόν έρχομό του.
Ή αγάπη τοϋ Θεού
Άντί λοιπόν νά περιμένουμε ένα θαϋμα, τό όποιο θά άποδείξει τήν
παρουσία τού Θεού στόν κόσμο, ό Παύλος μάς προτρέπει νά άγαπήσουμε «τήν έπιφάνειαν αύτοΰ», τή φανέρωσή του (Β' Τιμ. 4,8). Νά δεχθούμε
μέ πολλή πίστη τήν άγάπη του γιά έμάς, όπως αύτή έκφράστηκε μέ τήν
ενανθρώπησή του, άλλά καί μέ τή φανέρωσή του στόν κόσμο μέσα άπό
τό γεγονός τής Βαπτίσεώς του στόν ’Ιορδάνη ποταμό, μέ τήν όποία δια
κήρυξε τόν έρχομό τής Βασιλείας τοϋ Θεού στόν κόσμο καί έγκαινίασε
έναν νέο τρόπο ζωής. Θαϋμα είναι ή άγάπη τοϋ Θεού γιά έμάς. Θαϋμα
ΟΛΟΨΥΧΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ,
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΔΥΝΑ Μ ΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ,
ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΗ!

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β Τιμ. δ' 5-8)
Ι ψ ζ . Στεφάνι δικαιοσύνης άπό τόν δίκαιο κριτή
Τέκνον Τιμόθεε, νήφε έν πάω, κακοπάθησον έργον ποίησον εΰαγγελιστοΰ, την διακονίαν σου πληροφόρησον. Έγώ yap ήδη σπένδομαι, κα'ι ό
καιρός τής έμής άναλύσεως έφέστηκε. Τόν άγώνα τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον
τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα■λοιπόν άπόκειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος, δν
άποδώσει μοι ό Κύριος έν έκείνη τη ήμερα, ό δίκαιος κριτής, οό μόνον δέ έμοί, άλλα
και πάσι τοϊς ήγαπηκόσι τήν έπιφάνειαν αύτοΰ.

είναι νά άναζητήσουμε αύτή τήν άγάπη σέ όλες τίς στιγμές τής ζωής
μας, τίς εύχάριστες καί τίς δύσκολες. Θαύμα είναι νά άνταποκριθούμε
μέ τή σειρά μας κι έμεΐς, δείχνοντας ότι άγαπάμε τόν έπιφανέντα Θεό.
Τρεις είναι κυρίως οί τρόποι αύτής τής άνταπόκρισης: ό καλός άγώνας,
ή τελείωση τού δρόμου καί ή τήρηση τής πίστης.
Ό καλός αγώνας καί ό δρόμος τών τελείων
Καλός είναι ό άγώνας κατά τών παθών. Καλός είναι ό άγώνας άπόκτησης τής άρετής. Ό άγώνας μετάνοιας γιά τίς άμαρτίες. Ό άγώνας
τής άγάπης. Ό άγώνας άναζήτησης καί εύρεσης τής πρόνοιας τού Θεού
σέ κάθε στιγμή τής ζωής μας. Ό άγώνας τής ύπομονής στίς δοκιμασίες.
Ό άγώνας τής στήριξης τών άλλων. Ό άγώνας τού ευαγγελισμού τών
άνθρώπων, μέ τή δύναμη τών όποιων χαρισμάτων μας. Ό άγώνας τής
προσευχής, ιδίως έκ εΐ πού τά χαρίσματά μας δέν έπαρκούν.
Ό δρόμος μας τελειώ νεται, μάς καθιστά τέλειους κατά Χριστόν,
όταν έχουμε ύπομονή. "Οταν δέν άρνούμαστε τούς σταυρούς μας.
"Οταν έμπιστευόμαστε τό θέλημα τού Θεού σέ ό,τι κάνουμε. "Οταν θέ
τουμε ώς στόχο τής ζωής μας τήν άγιότητα καί προσπαθούμε διά τού
εύαγγελίου νά παλέψουμε γ ι’ αύτήν. Τελειώνουμε τόν δρόμο όταν δέν
έπαναπαυόμαστέ. "Οταν δέν καυχιόμαστε γιά ό,τι μάς έχει δοθεί ή γιά
ό,τι καταφέραμε μέ τούς κόπους μας νά πετύχουμε, άλλά πού είναι βέ
βαιο ότι δέν έχει έπιτευχθεΐ, χωρίς τή βοήθεια τού Θεού. "Οταν νικούμε
τόν φόβο τού θανάτου. "Οταν ή άγάπη πλημμυρίζει τά μύχια τής ύπαρ
ξής μας καί μπορούμε νά συγχωρήσουμε. "Οταν συναντιόμαστε μέ τούς
άλλους καί μπορούμε νά τούς δούμε ώς εικόνες Θεού καί άδελφούς
μας, καί όχι ώς έκείνους πού θά έξυπηρετοϋν τά δικά μας συμφέροντα,
άκόμη κι άν αύτός ό δρόμος συνοδεύεται άπό πόνο, διότι συχνά θά

Μ ετά φ ρ α σ η τή ς Άπ οστολικής περικοπής
Παιδί μου Τιμόδεε, νά είσαι σώφρων εις δλα, κακοπάδησε, κάμε έργον εύαγγελιστοϋ, την υπηρεσίαν σου κάμε εις την εντέλειαν. Έγώ είμαι έτοιμος νά χύσω τό
αίμα μου σάν σπονδήν καί ό καιρός τής άναχωρήσεώς μου έφδασε. Τόν άγώνα τόν
καλόν άγωνίσδηκα, τόν δρόμον έτελείωσα, την πίστιν έτήρησα καί τώρα πλέον μοϋ
απομένει τό στεφάνι τής δικαιοσύνης, τό όποιον δά μοΰ δώσρ ό Κ ύριος κατ’ εκεί
νην την Η μ έρ α ν, ό δίκαιος κριτής, όχι μόνον δέ εις έμέ άλλά καί εις όλους π ού δά
έχουν άγαπήσει τήν έμφάνισίν του.
(Έκ τή ς μεταφράσεως τή ς Καινής Διαδήκης των άειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,Έ κδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ ΔΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

αισθανθούμε τήν άδικία καί τό ανικανοποίητο γιά τίς επιλογές μας έκ μέ
ρους των άλλων. Καί βέβαια, τελειώνουμε τόν δρόμο όχι σ’ αύτή τή ζωή,
άλλά στήν προοπτική καί στή συμμετοχή μας στή Βασιλεία του Θεοϋ!
Ή τήρηση τής πίστης
Τηρούμε τήν πίστη όταν έπιλέγουμε νά ζοΰμε στήν Εκκλησία καί
σύμφωνα μέ τή διδασκαλία της. Ό τα ν τό εύαγγέλιο είναι γιά έμάς ή μό
νη άλήθεια τής ζωής, διότι άποκαλύπτει τό πρόσωπο τού Χριστού καί
τήν άγάπη του γιά έμάς. Ό τα ν ομολογούμε αύτή μας τήν πεποίθηση μέ
τά λόγια καί τά έργα μας. 'Ό ταν δέν άναζητοϋμε θαύματα, άλλά άποδεχόμαστε τό μέγα καί παράδοξο θαύμα τής άνακαίνισής μας καί τού κό
σμου άπό τόν Κύριό μας.
Ό Χριστός είσήλθε στά ρείθρα τού Ιορδάνη ποταμού γιά νά δείξει
στόν άνθρωπο καί στόν κόσμο αύτό τό τρίπτυχο. 'Ό τι όπως ό ίδιος θά
άγωνιζόταν έναντίον όποιουδήποτε πειρασμού, έτσι κι έμεΐς. Ό τ ι όπως
Εκείνος θά έδειχνε τήν ταπείνωση, άποδεχόμενος νά βαπτιστεΐ άπό τό
χέρι τού Προδρόμου, έτσι κι έμεΐς καλούμαστε νά άκολουθήσουμε τήν
ταπείνωση πού μάς ζητά. Ό τ ι όπως ό ίδιος έδειξε μέ τά λόγια καί τά
έργα του ότι είναι ή άλήθεια, έτσι κι έμεΐς νά έπιλέξουμε νά ζοΰμε άληθινά, χωρίς φόβο γιά τόν πειρασμό, άλλά μέ έλπίδα στόν Θεό, στό πρό
σωπο τού Χριστού μας.
Γιά όλα αύτά χρειάζεται κακοπάθεια. Κληθήκαμε νά μή φοβηθούμε
τίς πνευματικές καί άλλες δυσκολίες. Γιά νά ζήσουμε τό θαύμα τής άγάπης, χρειάζεται άσκητικότητα, μετάνοια, νίκη κατά των έπιθυμιών πού
μάς χωρίζουν άπό τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Καί τότε μπορούμε νά
άνήκουμε κι έμεΐς ολοπρόθυμα σ’ αύτούς πού άγαποϋν τόν έπιφανέντα
Θεό. Τηρώντας τίς έντολές του, τόν καθιστούμε ζωή μας.
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3 Ίανουαρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ
Μαλαχίου Προφήτου (περί τό 450 π.Χ.), Γορδίου Μάρτυρος.
ΤΗχος: πλ. α' - Εωθινόν: Η' - Απόστολος: Β' Τιμ. δ' 5-8 - Εύαγγέλιον: Μρ. α' 1-8.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 10 Ίανουαρίου, μετά τά Φώτα.
Απόστολος: Έφεσ. δ' 7-13 - Εύαγγέλιον: Μτθ. δ' 12-17.

Ή μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων εΐναι άγώνας ζωής. Έπανεύρεσης
ένός τρόπου πού φαίνεται δύσκολος, άλλά μάς δίνει άληθινή χαρά, ή
όποία εξαγιάζει τόν εαυτό μας, τούς συνανθρώπους καί τόν κόσμο όλο.
Γιά νά έχει νόημα γιά έμάς ή θεία ’Επιφάνεια!
π. Θ. Μ.

Δ ίΠ Τ Υ Χ Α ΤΗΣ ΕΚΚ ΛΗ ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑ ΑΑ ΔΟ Σ,
Η μ ε ρ ο δ ε ί κ τ η ς τ ο ί χ ο υ κ α ι η μ ε ρ ο λ ό γ ι α 2021

Τά Δ ιπτυχα της εκκλησίας περιέχουν τίς ειδικές τυπικές δια
τάξεις του μηνολογίου 2021, άφιερωμένα στά Διακόσια Χρόνια
άπό τήν Ελληνική ’Επανάσταση του 1821.
Τό Π ολυτελές Σ υλλεκτικό Η μερολογιο - Π λνοεον του
1821 εΐναι διακοσμημένο μέ περίφημα έργα 'Ελλήνων καί ξέ
νων ζωγράφων.
Ό Η μεροδείκτης τοίχου περιέχει τό καθημερινό έορτολόγιο
καί έπίκαιρα θεολογικά μηνύματα.
Ή Ε πετηρίδα (ήμερολόγιο τσέπης) περιέχει συνοπτικό καί
άλφαβητικό έορτολόγιο, έβδομαδιαΐο ήμερολόγιο - σημειωμα
τάριο καί χρήσιμες πληροφορίες.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ώρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα της
«Φωνής Κυρίου», στόν Ί. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου), Αθήνα.
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», εβδομαδιαίο φύλλο ορθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Άποστολικής Διακονίας
τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος». Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. ’Εκδότης - Διευθυντής· Μητροπολίτης
Φαναριού Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύπό των
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. 'Εκ τού Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ ’ όλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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