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ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Κυριακή ΙΒ' Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο Ιησούς Χριστός έκανε πολλά θαύματα στα λίγα χρόνια που έζησε κοντά στον αγαπημένο
του λαό του Ισραήλ. Όλα αυτά τα έκανε για να εκπληρωθεί η Γραφή που αναφέρει, "αυτός πήρε
απάνω του τις ασθένειές μας και σήκωσε τις αρρώστιες μας". Καθώς επίσης για να τους δείξει
πως ήταν ο Μεσσίας που προφήτευσαν οι Γραφές και να Τον αποδεχθούν στην ζωή τους, για να
κερδίσουν την Ουράνια Βασιλεία. Τα θαύματά Του ήταν αναμφισβήτητα αλλά, δεν σημαίνει πως
οι Ισραηλίτες ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον Ιησού και να σωθούν. Ο Θεός μας
προσφέρει την σωτηρία χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου.
Διαβάζοντας το σημερινό Ευαγγέλιο με την θεραπεία των δέκα λεπρών, βλέπουμε την
αδιαφορία των εννέα λεπρών που θεραπεύτηκαν να επιστρέψουν και να ευχαριστήσουν τον
ευεργέτη τους. Ενώ όσο ήταν λεπροί, αναγνώριζαν τον Ιησού και τη Θεϊκή του αξία και τον
καλούσαν: "Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς". Με τον τρόπο που τον καλούσαν τον Ιησού τον
αναγνώρισαν ως Μεσσία, διότι μόνο από τον Θεό ζητούν οι άνθρωποι έλεος. Μόνο ο Σαμαρείτης
επέστρεψε στον Ιησού και ο Ιησούς εξέφρασε το παράπονο προς τους άλλους λέγοντας, "δεν
θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι; Κανένας δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει
το Θεό παρά μόνον αυτός ο αλλοεθνής".
Ο Σαμαρείτης που επέστρεψε θεωρείτο ξένος για τους Ιουδαίους. Τι μας αποκαλύπτει,
λοιπόν, αυτό το γεγονός για τους εννέα λεπρούς που θεραπεύτηκαν; Ήταν αγνώμονες και

αχάριστοι προς τον ευεργέτη τους. Δείχνουν την αδιαφορία τους για την σωτηρία της ψυχής
τους διότι, ενδιαφερόντουσαν μόνο για τα γήινα, την θεραπεία του σώματος και όχι τα
ουράνια. Οι εννέα Εβραίοι ήταν αχάριστοι και σκληρόκαρδοι διότι δεν επέστρεψαν να δώσουν
δόξα προς τον Θεό.
Το παράδειγμα των δέκα λεπρών μας δείχνει την συμπεριφορά των περισσοτέρων
ανθρώπων εν σχέσει με τον Θεό. Ενδιαφέρονται οι πιο πολλοί πως θα περάσουν ευχάριστα εδώ
στην γη και ξεχνούν πως ως άνθρωποι πρέπει να σκεφτόμαστε και την αιωνιότητα της
ψυχής. Οι πιο πολλοί κοιτούν να περάσουν καλά μέσα από τα γήινα αγαθά και ασχολούνται
μόνο με την υγεία του σώματος και όχι με την υγεία της ψυχής. Όπως οι εννέα λεπροί που τους
απασχόλησε μόνο η σωματική λέπρα και παράβλεψαν την ψυχική υγεία, να σκεπτόμαστε και
την αιωνιότητα της ψυχής του κόσμου. Η λέπρα φθείρει το σώμα αλλά η αμαρτία μολύνει την
ψυχή και εάν δεν φροντίσουμε να την θεραπεύσουμε θα μείνει μολυσμένη αιωνίως.
Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός μας θεραπεύει τις σωματικές αρρώστιες με την προοπτική
να δεχθούμε την Χάρη Του και να ζητήσουμε να μας θεραπεύσει την ψυχή. Όλοι βρίσκουν τον
Θεό όταν έχουν κάποια σωματική αρρώστια αλλά δεν έχουν τον ίδιο ζήλο και αγωνία για την
θεραπεία της ψυχής. Από τους δέκα λεπρούς μόνο ένας γύρισε πίσω να ευχαριστήσει και να
δώσει δόξα στο Θεό και μόνο αυτός σώθηκε. Οι άλλοι καταδικάστηκαν. Εμείς που βρισκόμαστε
στην ζωή μας, στους αδιάφορους ή στους ευγνώμονες; Και είμαστε όντως στους ευγνώμονες
πρέπει να φροντίσουμε να καθαρίσουμε την λέπρα από την ψυχή μας για να ακούσουμε και
εμείς τα λόγια του Κυρίου που λέει, "σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε". Ως
Χριστιανοί ξέρουμε πως μέσω της εξομολογήσεως καθαρίζεται η ψυχή μας και με την συμμετοχή
στα Μυστήρια της Εκκλησίας μας ευγνωμονούμε και δοξάζουμε των Θεό στην ζωή μας. Ο Θεός
να είναι πάντα μαζί σας.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος



ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ'ΛΟΥΚΑΝ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΖ' 12-19
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς
τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ
ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ
ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα,
ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς·
πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς
ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι
ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης
δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ·
καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν;
οἱ
δὲ
ἐννέα
ποῦ; οὐχ
εὑρέθησαν
ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ
ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς
πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

12th Sunday of Luke
The Gospel according to Luke 17:12-19
At that time, as Jesus entered a village, He was
met by ten lepers, who stood at a distance and
lifted up their voices and said: "Jesus, Master,
have mercy on us." When He saw them He
said to them, "Go and show yourselves to the
priests." And as they went they were cleansed.
Then one of them, when he saw that he was
healed, turned back, praising God with a loud
voice; and he fell on his face at Jesus's feet,
giving Him thanks. Now he was a Samaritan.
Then said Jesus: "Were not ten cleansed?
Where are the nine? Was no one found to
return and give praise to God except this
foreigner?" And He said to him: "Rise and go
your way; your faith has made you well."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Ἑβραίους ΙΓ'17-21
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων
αὐτοῦ. Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ
περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;
Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν,
καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες·
ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ
στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.
Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ
ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν
καλῶς
θέλοντες
ἀναστρέφεσθαι.
Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι,
ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ θεὸς
τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν
ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι
διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,
καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ
ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ
εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

St. Paul's Letter to the Hebrews 13:17-21
Precious in the sight of the Lord is the death of his
saints. Verse: What shall I render to the Lord for all
that he has given me?
Brethren, obey your leaders and submit to
them; for they are keeping watch over your
souls, as men who will have to give account.
Let them do this joyfully, and not sadly, for
that would be of no advantage to you. Pray for
us, for we are sure that we have a clear
conscience, desiring to act honorably in all
things. I urge you the more earnestly to do this
in order that I may be restored to you the
sooner. Now may the God of peace who
brought again from the dead our Lord Jesus,
the great Shepherd of the sheep, by the blood
of the eternal covenant, equip you with
everything good that you may do His will,
working in you that which is pleasing in His
sight, through Jesus Christ; to whom be glory
for ever and ever. Amen.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγρυπνία

9:00μ.μ.(Εσπερινήν)

LITURGICAL SCHEDULE OF DIVINE
SERVICES
Sunday, January 24, 2016
SAINT DEMETRIOS
Agrypnia

9:00 p.m.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2016

Αθανασίου & Κυρίλλου Πατρ. Αλεξανδρείας
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00:10:00π.μ.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016
Ευθυμίου Μεγάλου
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ. (27-09 Cresc. St.)
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00μ.μ.
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016
Κλημέντος Αγκύρας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8:00:10:00π.μ.

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΙΔ’ΛΟΥΚΑΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
2.Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Athanasios & Cyril Patr. Alexandria
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m.

Tuesday, January 19, 2016
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.
Wednesday, January 20, 2016
Euthimios the Great
Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00 - 8:00 p.m.
Saturday, January 23, 2016
Clement of Ancyra

Ὀρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτου Σερβιών & Κοζόνης
κ.κ. Παύλου
8:00:11:00π.μ.
Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

Monday, January 18, 2016

7:30-10:30π.μ.
10:45-12:30μ.μ.

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Κωνσταντίνου Κίτσιου
Χρήστου Ζικόπουλου
Συλλόγου Αναγέννησης Σουλιώτισσες
Αρτοκλασία
Αντωνίου Κουγιάνου
Συλλόγου Αναγέννησης Σουλιώτισσες

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy presiding His
Eminence Metropolitan Pavlos of Servion &
Kozanis
8:00-11:00 a.m.
Vespers
6:00 -7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, January 24, 2016
14th SUNDAY OF LUKE
SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2. Divine Liturgy
10:45-12:30 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Αικατερίνης Πρεσβυτέρας Αντωνοπούλου
Ελένης Παναγιώτου
Βαρβάρας Σιράκου
Αρτοκλασία

Συλλόγου Αναγέννησης Σουλιώτισσες

HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


30-11 30th Drive, Astoria, NY, 11102 Τel.: (718) 728-1718 Fax: (718) 728-0079

Προσκαλείσθε όλοι
Τη Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016
και ώρα 9:00μ.μ.(Εσπερινήν)
εις την Αγρυπνία,
που θα τελεσθεί
εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου.

Μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας
θα προσφερθούν καφές και τα σχετικά εδέσματα
εις την αίθουσα του Ιερού μας Ναού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
   

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σας προσκαλεί
στην Ετήσια Χοροεσπερίδα του

VALENTINE'S DANCE
που θα λάβει χώρα

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Φεβρουαρίου 2016
στις 7:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Πέτρος Γ. Πατρίδης"
30-03 30th Drive
Astoria, N.Y.

Πλούσιο Δείπνο
Μουσική




Λαχειοφόρος Αγορά
Χορός

Εισφορά: $40.00 & παιδιά κάτω των 12 ετών:$ 10.00
Για πληροφορίες και προκρατήσεις τηλεφωνείστε:
κ. Αγγελική Κάπταν: (646) 236-3580
κ. Μαρία Σκορδά : (718) 729-0489

Τα έσοδα του Δείπνου θα διατεθούν για τις ανάγκες του
Σχολείου μας

Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying
with us during the Divine Liturgy. While Holy Communion may only
be received by baptized prepared Orthodox Christians, our nonOrthodox guests are welcome to join us in receiving blessed bread
(Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy.

NEWS from Saint Demetrios School
Greetings from Saint Demetrios School,
On Behalf of the Administration, Faculty, and Students of the Saint Demetrios School System, we
wish you and your loved ones a Happy New Year 2016 filled with Good Health, Peace, and
Prosperity. To the community of Saint Demetrios Cathedral of Astoria, our heartfelt wishes for
continued progress and success.
We would also like to take the opportunity to thank the students and teachers of Saint Demetrios for
their dedication and hard work in helping to make the 2015 Christmas production a memorable and
festive event that was enjoyed by the entire community.
The holiday season is a time when our teachers, students, and their families remember the less
fortunate and find ways to assist them through various fundraising efforts. This year was no
exception as the Saint Demetrios “family” donated canned food to CITY HARVEST, gently used coats
to NEW YORK CARES/CARNIVAL OF LOVE, toys to FORESTDALE FOSTER HOME and TOYS
FOR TOTS, and monetary donations to the AMERICAN CANCER SOCIETY, UNICEF, ST. JUDE’S
CHILDREN’S HOSPITAL, RONALD MCDONALD HOUSE, SAINT MARY’S CHILDREN’S
HOSPITAL, AND KYVOTOS- the organization that aids the children of Greece and their families as
they struggle in these difficult economic times. A sincere thank you to everyone who understood that
Christmas is a season of giving to those who could use basic necessities and simple pleasures that are
sometimes taken for granted by others. The true meaning of Christmas and the generosity shown
brought cheer and smiles to the needy- especially children- near and far.
*****************************************************************************

January 18 - St. Athanasios - Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 295 μ.Χ. στὴν
Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς. Ἔτυχε ἐπιμελημένης ἐκπαιδεύσεως φιλοσοφικῆς καὶ
θεολογικῆς. Κατὰ τὴ νεανική του ἡλικία συνδέθηκε μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἀσκήτευσε μαζί
του στὴν ἔρημο. Στὴν ἀρχὴ χειροθετήθηκε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ
318 μ.Χ. ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ ἔτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τὸν γέροντα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
Ἀλέξανδρο στὴ Νίκαια, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, «τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων
ἡγούμενος». Ἐκεῖ, χάρη στὴ μόρφωσή του καὶ μάλιστα στὴ θερμουργὸ καὶ ἀκλόνητη πίστη του,

ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς θαρραλέους ἀγωνιστὲς κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου. Μάλιστα δέ,
ὅπως ἀποφάνθηκε ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Σύνοδος τοῦ 399 μ.Χ., κυρίως ὁ Ἀθανάσιος «τὴν νόσον τοῦ
Ἀρειανισμοῦ ἔστησεν». Κανένας, ἴσως, ἄλλος ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ Διδασκάλους τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς περιόδου ἐκείνης, δὲν ἀντιμετώπισε τόσο σπουδαία ἐκκλησιαστικὰ καὶ
θεμελιώδη προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν τὰ περὶ Θεοῦ, κόσμου, ἀνθρώπου,
δημιουργίας, τριαδολογίας, ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, σωτηρίας,
χριστολογίας, πνευματολογίας, Οἰκουμενικῆς Συνόδου κ.ἄ. Ἡ φήμη τοῦ Ἀθανασίου ἑδραιώθηκε
τόσο πολὺ κατὰ τὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας, ὥστε μετὰ ἀπὸ λίγο, ὅταν πέθανε ὁ γέροντας
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος († 17 Ἀπριλίου 328 μ.Χ.), ἐξελέγη Ἐπίσκοπος
Ἀλεξανδρείας πιθανότατα τὸν ἴδιο χρόνο. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, κατὰ τὰ 46 ἔτη τῆς ἀρχιερατείας
του, ὑπῆρξε ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ κατ’ ἐξοχὴν Πατὴρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μερίμνησε
δραστήρια γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας του. Περιηγούμενος τὴν ἐπαρχία του, μετέβη στὴ
Θηβαΐδα, τὴν Πεντάπολη, τὴν Κάτω Αἴγυπτο γιὰ νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου
του, τὸ ὁποῖο τὸν ὑποδεχόταν παντοῦ μὲ ἐνθουσιασμό. Ἐγκαθιστοῦσε στὶς διάφορες πόλεις
ἄξιους καὶ ἱκανοὺς Ἐπισκόπους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Ἅγιο Φρουμέντιο († 30 Νοεμβρίου),
τὸν ὁποῖο χειροτόνησε Ἐπίσκοπο Ἀξώμης.Ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μέχρι τὸ τέλος
τοῦ βίου του, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη στὶς 2 Μαΐου 373 μ.Χ., σὲ ἡλικία 75 ἐτῶν, ἀφοῦ κατεκόσμησε
τὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας.Ἡ Ἐκκλησία πολὺ νωρὶς τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Μεγάλου
Πατρὸς αὐτῆς. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ διαισθάνθηκε καὶ ἀντιλήφθηκε ἄριστα τὶς λεπτεπίλεπτες
σχέσεις ἀλληλεξαρτήσεως τῶν ἐπὶ μέρους ἀληθειῶν τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖες στὴ σκέψη του
ἀποτελοῦν τμήματα μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀλήθειας, ὥστε ἡ πλάνη περὶ τὴν μία ἐπὶ μέρους
ἀλήθεια, νὰ συνεπάγεται ἀναπότρεπτα τὴν ἀνατροπὴ ὁλόκληρου τοῦ συστήματος τῆς
χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τὴν δημιουργία αἱρέσεως. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος καὶ μὲ τὸν καθόλου βίο
του, ἀπέδειξε τὸ ἐνάρετο καὶ τὸ εὐσεβές του ἤθους αὐτοῦ σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε τὸ ὄνομά του νὰ
ἀποβεῖ ταυτόσημο πρὸς τὴν ἀρετή. Γι’ αὐτὸ λέγει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Ναζιανζηνὸς : «Ἀθανάσιον ἐπαινῶν, ἀρετὴν ἐπαινέσομαι· ταὐτὸν γὰρ ἐκεῖνόν τε εἰπεῖν καὶ
ἀρετὴν ἐπαινέσαι». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος συνεχίζοντας παρατηρεῖ ὅτι ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἔγινε
κατ’ ἐξοχὴν δέκτης τοῦ θείου φωτισμοῦ, ἔφθασε σὲ ὕψος βιβλικῶν προσώπων καὶ ἴσως μάλιστα
κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ ὑπερέβαλε, γιατί κυριολεκτικὰ ἑνώθηκε καὶ ἔγινε ἕνα μὲ τὸ θεῖο φῶς. Καὶ
ἔτσι μόνο κατόρθωσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς μεγάλες κακοδοξίες τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του.

January 21 - St. Maximos the Confessor

- The divine Maximos, who was from
Constantinople, sprang from an illustrious family. He was a lover of wisdom and an eminent
theologian. At first, he was the chief private secretary of the Emperor Heraclius and his grandson
Constans. When the Monothelite heresy became predominant in the royal court, out of hatred for this
error the Saint departed for the Monastery at Chrysopolis (Scutari), of which he later became the
abbot. When Constans tried to constrain him either to accept the Monothelite teaching, or to stop
speaking and writing against it - neither of which the Saint accepted to do - his tongue was uprooted
and his right hand was cut off, and he was sent into exile where he reposed in 662. At the time only
he
and
his
few
disciples
were
Orthodox
in
the
East.

