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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Κυριακή του Τυφλού
Αγαπητοί Ενορίτες,
Είμαστε ακόμα εις την Αναστάσιμη περίοδο του Πάσχα όπου,
ο χαιρετισμός των Χριστιανών πιστών είναι το 'Χριστός Ανέστη'. Το
"Χριστός Ανέστη" είναι από μόνο του ομολογία πίστεως για κάθε
Χριστιανό. Ζούμε σε μια εποχή που πρέπει με μεγαλύτερη
συχνότητα να ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε, διότι η απιστία και
αδιαφορία των ανθρώπων όλο και αυξάνεται. Υπάρχει ένας
ενθουσιασμός την Mεγάλη Eβδομάδα που καταλήγει τα μεσάνυκτα
του Πάσχα, μέχρι που θα ψάλλουμε το 'Χριστός Ανέστη'. Αμέσως
μετά, το πλήθος του λαού επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς της
ζωής του, έχοντας ξεχάσει την σημασία των γεγονότων της
Αναστάσεως.
Η Ευαγγελική περικοπή του Τυφλού έρχεται σήμερα να μας
υπενθυμίσει την τύφλωσή μας, εν σχέσει με την πίστη μας εις την
Ανάσταση του Κυρίου. Ο εκ γενετής τυφλός δέχεται και
αναγνωρίζει την δωρεά και Χάρη του Θεού, που του προσφέρεται δια μέσω του Ιησού
Χριστού. Όμως, οι υπόλοιποι γύρω από Αυτόν ενώ βλέπουν το θαύμα και το αναγνωρίζουν, δεν
είναι εις θέση να το δεχθούν. Το μίσος και η αμαρτία τους θολώνει την ψυχική όραση και με πείσμα
δεν θέλουν να δεχθούν το θαύμα, διότι έχουν απορρίψει τον Χριστό πριν ακόμα Τον ακούσουν. Τον
απορρίπτουν τον Χριστό διότι δεν προσαρμόζεται εις το δικό τους προσαρμοσμένο πιστεύω τους. Οι
γονείς του τυφλού δεν παίρνουν θέση για να μην τους κάνουν αποσυνάγωγους και οι Φαρισαίοι
καταδικάζουν τον Κύριο επειδή έκανε το θαύμα την ημέρα του Σαββάτου.
Οι Φαρισαίοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεχθούν πως η πίστη τους είναι αυτή που
τους δίδαξε ο Μωυσής. Όμως, δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν τον Μεσσία στο πρόσωπο του

Ιησού Χριστού, που είναι ανώτερος του Μωυσή και είναι το πρόσωπο για το οποίο
επροφήτεψε. Βλέπουμε πως ο Τυφλός του Ευαγγελίου ήταν τυφλός μόνο εις την σάρκα, διότι όταν ο
Ιησούς Χριστός τον ερωτά, "συ πιστεύεις εις τον υιόν του ανθρώπου;" .... εκείνος απαντά "πιστεύω,
Κύριε και προσεκύνησεν αυτώ".
Ο Τυφλός επειδή δεν είχε μάτια, πήρε ο Χριστός πηλό από την γη και έπτυσε στο πηλό, όπως
γράφει το Ευαγγέλιο και το έβαλε στην θέση των ματιών του. Μετά τον πρόσταξε να πάει να
πλυθεί εις την κολυμβήθρα του Σιλωάμ και εκεί έγινε το θαύμα. Η Ευαγγελική περικοπή του
Τυφλού, μας υπενθυμίζει ένα απλό πράγμα, πως είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό από χώμα και όταν
φύγουμε από αυτό τον κόσμο, στο χώμα καταλήγουμε και πάλι. Στην κηδεία όπως, ρίχνουμε χώμα
στον κεκοιμημένο λέμε: "Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ
κατοικούντες ἐν αὐτῆ. Γῆ εἷ καί εἰς γῆν ἀπελεύσει". Από την γη ξεκινάμε και εις την γη θα
καταλήξουμε. Εάν το καταλάβουμε και κατανοήσουμε αυτό, θα γινόμαστε καλύτεροι και πιο
πιστοί.
Εύχομαι αδελφοί μου, οι αμαρτίες μας να μην τυφλώνουν τα μάτια της καρδιάς μας, για να
μην αποτρέπουμε στην Χάρη του Θεού να λειτουργεί μέσα μας. Ο κόσμος που ζούμε δεν θέλει να
αναγνωρίσει την δόξα του Θεού και προτιμά να ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας. Ας αγωνιστούμε και
εμείς να μην μας παρασύρει το ρεύμα της εποχής που καταλήγει εις τον Πνευματικό θάνατο. Ας
αντισταθούμε στις προκλήσεις των εποχών και ας συνεχίσουμε να δίνουμε μαρτυρία πίστεως,
ανακηρύσσοντας την Ανάσταση με το χαιρετισμό: 'Χριστός Ανέστη'.
ΑΜΗΝ.
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος


Beloved Friends,
Last Friday our YAL delivered the clothing, food and toiletries which you
delivered to us for our homeless brothers and sisters in Christ. Your love and
generosity are always overwhelming. Please continue to pray and help those
who are less fortunate than us. God bless you and your families.
From All the Clergy

Αγαπημένοι μας αδελφοί,
Την Περασμένη Παρασκευή το YAL έκανε διανομή στους άστεγους φαγητό και
ρούχα τα οποία προσφέρθηκαν από τους ενορίτες μας. Σας ευχαριστούμε για
την αγάπη και την μεγάλη γενναιοδωρία σας. Ο θεός να έχει πάντα καλά εσάς
και τις οικογένειες σας
Εκ μέρους όλου του Ιερατείου

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 non-Orthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine
Liturgy.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑΝ
Κατὰ Λουκᾶν 18:35-43
Τῷ καιρῷ ἐκείνωω, ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν
αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ
τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου
διαπορευομένου
ἐπυνθάνετο
τί
εἴη
ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ
Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων·
᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ
προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ·
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ,
ἐλέησόν με. σταθεὶς δε ο ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν
αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ
αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι
θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα
ἀναβλέψω. και ο ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτωω
ω·
ἀνάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ
παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ
δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν
ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

14th Sunday of Luke
The Gospel according to Luke 18:35-43
At that time, as Jesus drew near to Jericho, a
blind man was sitting by the roadside
begging; and hearing a multitude going by, he
inquired what this meant. They told him,
"Jesus of Nazareth is passing by." And he
cried, "Jesus, Son of David, have mercy on
me!" And those who were in front rebuked
him, telling him to be silent; but he cried out
all the more, "Son of David, have mercy on
me!" And Jesus stopped, and commanded
him to be brought to him; and when he came
near, he asked him, "What do you want me to
do for you?" He said, "Lord, let me receive my
sight." And Jesus said to him, "Receive your
sight; your faith has made you well." And
immediately he received his sight and

followed him, glorifying God; and all the
people, when they saw it, gave praise to God.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Τιμόθεον α' 1:15-17
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε,
κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν
εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτω λοὺς σῶσαι, ὧν
πρῶτός εἰμι ἐγώ· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην,
ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς
Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς
ὑποτύπω σιν τῶν μελλόντω ν πιστεύειν ἐπʼ
αὐτῷ εἰς ζω ὴν αἰώνιον. Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν
αἰώνω ν, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῶ
θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνω ν. Ἀμήν.

St. Paul's First Letter to Timothy
1:15-17
O Lord, save your people and bless your
inheritance. Verse: To you, O Lord, I have cried,
O my God.

Timothy, my son, the saying is sure and
worthy of full acceptance, that Christ Jesus
came into the world to save sinners. And I
am the foremost of sinners; but I received
mercy for this reason, that in me, as the
foremost, Jesus Christ might display His
perfect patience for an example to those
who were to believe in Him for eternal life.
To the King of Ages, immortal, invisible,
the only God, be honor and glory to the
ages of ages. Amen.

School News:
*Julia Kokkosis of the 12th grade will be receiving the
KASTORIAN SOCIETY “Omonoia’’ Award for Academic
Excellence; Vasiliki Yokovon and Christina Katehis of the
12th grade have been nominated for the NY STATE
ACADEMIC EXCELLENCE Award based on their overall
grade point averages and excellence on the NY STATE
Regents exams.
* Two Saint Demetrios alumni, Vasiliki (Valia) Mitsaki
(Class of 2015) and Evangelos Savaides (Class of 2014)
were awarded academic merit scholarships by the
HELLENIC TIMES organization. Ms. Mitsaki is presently
attending New York University and Mr. Savaides is attending Marist.
*Saint Demetrios School will be represented by Nicoletta Baltzis and Evgenia Katehis (both of
the 6th grade) at the Archdiocesan Spelling Bee final competition scheduled to take place on
Friday, January 15, 2016. The two young ladies will compete against students from other
Greek-American schools for a position in the SCRIPPS/DAILY NEWS citywide spelling bee.
This year’s class winners were: Zoe Hardie, Michael Karaolis, Panagiotis Magoutas, George
Kyriakopoulos (5th grade); Nicoletta Baltzis, Evgenia Katehis, Anastasia Steele, NicoleKaterina Tiliakos (6th grade); Georgia Imirziadis, Konstantinos Gkana (7th grade); Ioannis
Boukas, Theodora (Adora) Mitsaki, Kosta Sakellaridis, and Elpida Ventouratos (8th grade).
Congratulations to all of our students on their Success...Your achievements make us proud!
For more information on our school and its programs, please visit our website
SaintDemetriosAstoria.com
*********************************************************************

January 26 - Xenophon & his Companions - This Saint, a wealthy nobleman of Constantinople,
was filled with piety toward God. He had two sons, Arcadios and John, whom he sent to Beirut to
study law. But they were shipwrecked during their voyage; barely saved, they forsook all things
and departed for Palestine. Saint Xenophon and his wife Mary, ignorant of what had happened,
went in search of their sons. On finding them in Jerusalem, dressed in the habit of monks, they
also took up the monastic life. And thus, having completed their lives in holiness, they departed
for the Lord about the beginning of the sixth century. Saint Xenophon and his sons reposed at
Saint Sabbas Monastery, and Mary at the Monastery of Saint Theodosios.
January 27 - Removal of the Relics of John Chrysostom, Archbishop of Constantinople - This
event took place on this day in the year 438, when Saint Theodosios the Younger had been
Emperor for thirty years; he was the son of Arcadios, and Eudoxia, who had exiled Saint John. The
Archbishop of Constantinople at that time was Proclus, who had been the Saint's disciple.


ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Tuesday, January 26, 2016
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ανακομοιδή Λειψάνων Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
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.

Wednesday, January 27, 2016
Removal of the Relics of John Chrysostom
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.

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.

Saturday, January 30, 2016
Three Hierarchs
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.
Vespers
6:00 -7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ'ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

Sunday, January 31, 2016
15th 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
Άγιος Δημήτριος
Νικολάου Μαραθέφτη
Εμμανουήλ Μαραθάκη
Ιωάννας Αναστασιάδη
Γεωργίου Καλουτζή
Νικολάου Ισραελιάν
Παναγιώτη Λουκά
Γρηγορίου Μενοίκου
Αρτοκλάσια
Αδελφότητα Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Μυροφόρα Ιωάννου
Ιωάννου Πλευρίτη
Αικατερίνης Σταμάτη
Χρήστου Δούρμα
Μαρίας Ρωμαίου
Ηλία Ρωμαίου
Αρτοκλάσια
Εμμανουήλ Δρίτσα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Ιερή Εικόνα και ο Ναός της Υπαπαντής
Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Υπαπαντής, βρέθηκε επί Τουρκοκρατίας θαμμένη με
αλλοιωμένα τα πρόσωπα της Θεομήτορος και του Χριστού και μισοκαμένη στα
ερείπια μικρής εκκλησίας κατεστραμμένης από τους Τούρκους πιθανόν το 1770 που
χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές ως στάβλο. Στο χώρο αυτό νοτιοανατολικά του
υπάρχοντος Μητροπολιτικού Ιερού Ναού, κτίστηκε και καταστράφηκε επανελειμένα
η αφιερωμένη στην Παναγία την Υπαπαντή εκκλησία. Ο σημερινός μεγαλοπρεπής
καθεδρικός Ναός που θεμελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1860 και εγκαινιάσθηκε στις 19
Αυγούστου 1873, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς του 1886 και του 1986, οι οποίες
αποκαταστάθηκαν ενώ απειλήθηκε από πυρκαγιά στις 2 Φεβρουαρίου του 1914. Τότε
η Ιερή Εικόνα, έπαθε σοβαρές βλάβες οι οποίες επανορθώθηκαν για δεύτερη φορά,
μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις που είχαν γίνει ύστερα από την ανεύρεση της. Η
λιτάνευση της Εικόνας έγινε για πρώτη φορά το 1841, για την κατάπαυση κάποιας
επιδημίας βαριάς μορφής (πιθανολογείται ότι ήταν πανώλη) που είχε ενσκήψει στην
πόλη. Καθιερώθηκε όμως η λιτάνευση να γίνεται κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής
το έτος 1884.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Μετά το πέρας της δεύτερης θείας Λειτουργίας 10:45-12:30 π.μ.
εις τον Ιερόν Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου
ο Σύλλογος Καλαμάτας Άγιοι Απόστολοι
και η οικογένεια της κας Μαρίας Σπεντζούρη θα προσφέρουν
κέρασμα στο Πολιτιστικό μας κέντρο Πέτρος Γ. Πατρίδης.

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

30 Ιανουαρίου Τρεις Ιεράρχες
Αφού γιόρτασε τον καθένα χωριστά μέσα στον μήνα Ιανουάριο, η Αγία Ορθόδοξη Αποστολική
Εκκλησία εορτάζει στις 30 Ιανουαρίου μαζί και τους Τρεις μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς
Διδασκάλους, «Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την
γλώτταν χρυσορρήμονι».
Συγχρόνως και η Ελληνική Παιδεία τιμά τους προστάτες των Ελληνικών γραμμάτων, γιατί στο έργο
των Τριών Ιεραρχών, περισσότερο παρά στους άλλους Πατέρας της Εκκλησίας, έχουν συζευχθεί
αρμονικά η υγιής ελληνική σκέψη και το καθαρό χριστιανικό πνεύμα.
Πανηγυρίζουμε και τιμάμε ευλαβικά τη σεμνή μνήμη των Τριών Ιεραρχών που με το βαθύ
φιλοσοφικό τους στοχασμό, τη μεγάλη και βαθιά πίστη τους, τη θερμή αγάπη τους στο Θεό και τον
άνθρωπο, αναδείχθηκαν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι, επιφανείς ρήτορες και συγγραφείς, πρότυπα
φιλανθρωπίας και αρετής.
Τρέφουν πεινασμένους, ντύνουν γυμνούς, θεραπεύουν αρρώστους και προστατεύουν αδύναμους. Νουθετούν, διαπαιδαγωγούν και
μορφώνουν με τα νάματα της λειτουργίας τους και της διδασκαλίας τους.
Από το 12ο αιώνα συνεορτάζονται στις 30 Ιανουαρίου ως τρεις μεγάλοι Φωστήρες της οικουμένης και από το 1838 καθιερώνεται η
γιορτή τους ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας.
Όμως η εορτή αυτή δεν είναι, απλά και γενικά αφιερωμένη στην παιδεία, τα γράμματα και την πνευματική καλλιέργεια. Το
περιεχόμενο της ημέρας αυτής είναι στενά συνδεδεμένο και σημασιοδοτείται από το γεγονός ότι εκτός από τη προσφορά των Τριών
Ιεραρχών στους επιμέρους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι Τρεις Άγιοι Πατέρες προσέφεραν πρώτα απ’ όλα Χριστό στο
συνάνθρωπό τους.
Η προβολή της αγιότητάς τους, ως μήνυμα ζωής, είναι η σπουδαιότερη προσφορά των Τριών Αγίων στο σύγχρονο αλλοτριωμένο
άνθρωπο διότι έτσι, του υπενθυμίζουν και τον προσανατολίζουν προς τον αληθινό και μοναδικό σκοπό της ύπαρξής του, την
Αγιότητα· την επάνοδο στο αρχέγονο κάλλος, στην παραδεισένια ομορφιά που είναι η εν Χριστώ ζωή.
Οι εορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία
Οι εορτές είναι βασικό κομμάτι της ζωής όλων μας όμως ο τρόπος και αυτό που εορτάζουμε, δείχνουν το πως αντιλαμβανόμαστε το
σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Για να το πούμε με πιο απλά λόγια: «Πες μου τι γιορτάζεις, να σου πω ποιος είσαι».
Δυστυχώς είμαστε όλοι μάρτυρες μιας απαξίωσης των θρησκευτικών εορτών σαν ημέρες αργίας και ευκαιρίας ξεκούρασης, και όχι
σαν ημέρες εορτασμού και χαράς.
Για να βιώσουμε όμως το νόημα αυτής της σημαντικής εορτής -αλλά και κάθε Χριστιανικής Εορτής- δεν πρέπει να αποσυνδέσουμε
την εορτή από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Τότε υποβιβάζουμε τον Χριστιανισμό σε απλό ιδεολόγημα, σε φιλοσοφία και
στερούμε από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να νιώσουμε κάποια βαθύτερη χαρά που δεν αρχίζει και τελειώνει με τη σημερινή ημέρα
μόνο, αλλά μένει πέρα από το χρόνο, καταργεί το χρόνο και μας μεταμορφώνει, κάνοντάς μας κοινωνό της θείας φύσεως.
Σαν νέοι που αναζητούμε κάτι αληθινό, μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από τη διαστρεβλωμένη αλήθεια μιας
απαξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που ζούμε καθημερινά.
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών κρύβει ένα αφάνταστα σπουδαίο νόημα ως προς τη βαθύτερη ουσία της ζωής και της δια βίου παιδείας
μας.
Σπουδάζουμε όχι για να τυποποιηθούμε και να μηχανοποιηθούμε αλλά για να καλλιεργηθούμε και να προσφέρουμε στον
συνάνθρωπό μας.
Οι Τρεις Ιεράρχες οι μεγάλοι αγωνιστές του Πνεύματος μας δείχνουν το δρόμο της αληθινής παιδείας:
Ανέπτυξαν το πνεύμα του ανθρώπου και όχι μια τεχνοκρατία χωρίς ψυχή.
Καλλιέργησαν την αγαθοεργία στη κοινωνική τους δράση και όχι το στυγνό επαγγελματισμό.
Έθεσαν εις την διακονία του Θεού όλα τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα τους και όχι στην υπηρεσία του εαυτού τους. Αναζήτησαν
το πρόσωπο του συνανθρώπου απορρίπτοντας μια παιδεία χωρίς πρόσωπο.
Έγιναν Άγιοι και άρα αιώνιοι…
Γι’ αυτό δεν πρέπει να περιοριζόμαστε κατά την επέτειο της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών μόνο σε ωραία λόγια, τα οποία τα λέμε
και τα επαναλαμβάνουμε υπερτονίζοντας και υπογραμμίζοντας τις αρετές των Αγίων και γενικώς την όλη τους πολιτεία επί της γης.
Πρέπει η ζωή τους να μας αγγίξει επηρεάζοντας τη δική μας ζωή ούτως ώστε να έχουμε φώτιση αγιοπατερική και με το τρόπο αυτό τα
φωτεινά παραδείγματα των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας να γίνονται φωτεινοί οδοδείκτες προκειμένου
να κατευθύνουν και την δική μας ζωή προς την δική μας Αγιότητα, το οποίο και αποτελεί για μας την πεμπτουσία της αποστολής μας.
Όλοι εμείς οι νέοι τιμάμε τους Τρεις Οικουμενικούς Διδασκάλους Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη το Χρυσόστομο και Γρηγόριο το Θεολόγο για
να εμπνευστούμε από τον αγιασμένο βίο τους και καλούμαστε να υιοθετήσουμε το παράδειγμα τους μετουσιώνοντάς το σε αγώνα
προσωπικό και αφετηρία αγιοπνευματική.


