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 ῾Ερμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων. 

  Ἰακώβου ὁσίου, τοῦ ἀπὸ τῆς Νισίβεως. 

  Μαξίμου ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. 
 

ΦΩΤΙΣΜΑ - ΒΑΠΤΙΣΜΑ - ΧΡΙΣΜΑ -ΜΕΤΑΝΟΙΑ - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  
των Αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Συμεών του Νέου Θεολόγου 

 

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: Το φώτισμα είναι λαμπρότητα 

των ψυχών, αλλαγή της ζωής, δείγμα της σύνδεσης με το Θεό. Το 

φώτισμα είναι βοήθεια στην ασθενή ανθρώπινη φύση· είναι εγκα-

τάλειψη του σαρκικού φρονήματος, ακολουθία του πνεύματος, 

κοινωνία του Λόγου Χριστού, επανόρθωση του ανθρωπίνου πλά-

σματος, καταποντισμός της αμαρτίας, κατάργηση του σκότους και 

μέθεξη στο φως. Είναι όχημα, που οδηγεί στο Θεό, συνοδοιπορία 

με το Χριστό, στήριγμα πίστεως, ολοκλήρωση του νου, κλειδί για 

τη βασιλεία των ουρανών, αμοιβή ζωής, κατάργηση της δουλείας, 

απαλλαγή από τα δεσμά, μετατροπή της αποσύνθεσης. Το φώτι-

σμα είναι το πιο ωραίο και το πιο μεγαλοπρεπές από τα δώρα του 

Θεού. Είναι για μας αγιότερο από οποιοδήποτε άλλο μυστήριο.   
 

Το ονομάζουμε δώρο, χάρισμα, βάπτισμα, χρίσμα, φώτισμα, 

ένδυμα αφθαρσίας, λουτρό παλιγγενεσίας, σφραγίδα και κάθε τι άλ-

λο πολύτιμο. Το ονομάζουμε δώρο, γιατί μας παρέχεται χωρίς να 

προσφέρουμε τίποτα. Χάρισμα, σαν προς οφείλοντας. Βάπτισμα, 

γιατί συνθάπτεται (με το Χριστό) στο νερό η αμαρτία. Χρίσμα, 

επειδή είναι γνώρισμα ιερωσύνης και βασιλείας, γιατί ο ιερέας και 

ο βασιλιάς είναι αυτοί που χρίονται - φωτίζονται για τη λαμπρό-

τητα. Ένδυμα, γιατί καλύπτει τη ντροπή μας· λουτρό, γιατί μας 

ξεπλένει (από την αμαρτία). Σφραγίδα, γιατί μας διατηρεί και είναι 

γνώρισμα του Χριστού επάνω μας. Όταν γίνεται, χαίρονται μαζί 

μας οι ουρανοί·  οι άγγελοι  το  δοξάζουν, εξαιτίας της συγγένειας 
Κυριακή μετά τα Φώτα 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ΄ 12 - 17) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνε-

χώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκη-

σεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθα-

λείμ, ἵνα πλρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· «Γῆ Ζα-

βουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλι-

λαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς 

καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς». Ἀπὸ τότε 

ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. 

που έχουν με τη λαμπρότητά του. Αυτό είναι μια εικόνα της μα-

καριότητας κοντά στο Θεό. (απόσπασμα από το λόγο Μ΄ εις το Άγιον Βάπτισμα, από 

το  βιβλίο ″Μιλάει ο Γρηγόριος Θεολόγος″ της Αποστολικής Διακονίας)  
  

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου: Από το θείο μεν βάπτισμα λα-

μβάνουμε την άφεση των αμαρτημάτων και ελευθερωνόμαστε από 

την παλαιά κατάρα και αγιαζόμαστε δια της παρουσίας του Αγίου 

Πνεύματος, την δε τελεία χάρη, κατά το «θα ενοικήσω και θα πε-

ριπατήσω μέσα σ’ αυτούς» (Β΄ Κορ. στ΄, 16) δε λαμβάνουμε τότε· 

διότι τούτο είναι το επίτευγμα των βεβαιοπίστων, που επιδει-

κνύουν την πίστη με τα έργα. Πραγματικά, μετά το βάπτισμά μας, 

εκκλίνοντας προς πονηρές και αισχρές πράξεις, αποβάλλουμε τε-

λείως τον ίδιο τον αγιασμό, μετά τη μετάνοια δε και την εξομολόγη-

ση και τα δάκρυα λαμβάνουμε κατ’ αναλογία πρώτα την άφεση των 

αμαρτημάτων και έπειτα τον αγιασμό μαζί με τη χάρη από άνω. 
 

 Από μεν τη μετάνοια πραγματοποιείται έκπλυσις του μολυ-

σμού από τις αισχρές πράξεις, έπειτα δε από αυτήν, μετοχή του Α-

γίου Πνεύματος· όχι αυτομάτως, αλλά κατά την πίστη και τη 

διάθεση και την ταπείνωση των μετανοούντων με όλη την ψυχή 

τους· και αυτό όχι μόνο του, αλλά μετά τη λήψη τελείας αφέσεως 

των αμαρτημάτων από τον πατέρα και ανάδοχο. Γι’ αυτό καλό 

είναι, να μετανοούμε καθημερινώς σύμφωνα με την εντολή που 

παραγγέλλει τούτο· γιατί το «μετανοείτε, διότι η βασιλεία των ου-

ρανών είναι πλησίον», μας υποδεικνύει αόριστη δραστηριότητα. 
(από τα Θεολογικά και Πρακτικά Κεφάλαια του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Φιλοκαλία 

των Νηπτικών και Ασκητικών, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς»)   
Κυριακή μετά τα Φώτα 
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Εκείνο τον καιρό, όταν έμαθε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη, έ-

φυγε για τη Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε κι έμεινε στην 

Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των 

φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του 

Ησαΐα που λέει: Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείμ, εκεί που ο 

δρόμος πάει για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κα-

τοικούν ειδωλολάτρες, οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυ-

νατό. Και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα 

φως για χάρη τους. Από τότε άρχισε κι ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: 

«Μετανοείτε γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού». (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ)    
 

Ο  ΟΣΙΟΣ  ΜΑΞΙΜΟΣ  Ο  ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ 
 

Ο όσιος Μάξιμος γεννήθηκε στη Λάμψακο το 1270, 

κατόπιν προσευχής των γονέων του. Πήρε το όνομα Μανουήλ. 

 Ο Μανουήλ στα δεκαεπτά του αναχώρησε για το όρος Γά-

νος, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Μάξιμος. Μετά ήρθε στη Μα-

κεδονία, Κων/πολη, Θεσ/νίκη και στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. 

 Με αποκάλυψη της Θεοτόκου ανεβαίνει στην κορυφή του 

Άθωνα για να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκεί αξιώθηκε 

να τη δει μέσα σε υπέρλαμπρο φως με ακολουθία αγγέλων, έχο-

ντας στα χέρια τον Υιό της και δέχτηκε το κατά δαιμόνων χάρισμα. 

Με εντολή της κατοίκησε στους πρόποδες της κορυφής αυτής. 

 Έπειτα κατέβηκε πιο κάτω. Ύστερα από συνομιλία που εί-

χε με ερημίτη, άρχισαν να τον θεωρούν πλανεμένο. Εκείνος πήγαι-

νε από τόπο σε τόπο, κατασκεύαζε με κλαδιά δέντρων μία καλύ-

βα, έμενε λίγο σ’ αυτή και την έκαιγε. Πήγαινε σ’ άλλο τόπο και 

κατασκεύαζε άλλη. Έτσι ονομάστηκε Καυσοκαλύβης. Την αντίλη-

ψη, ότι ήταν πλανεμένος, διέλυσε ο όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. 

Αυτός τον παρακάλεσε, να πάψει τις μετακινήσεις του. Ο όσιος ε-

γκαταστάθηκε σ’ ένα σπήλαιο και αργότερα πλησίον της Λαύρας. 

 Πολλά θαύματα, διοράσεις και άλλες χαρισματικές εκδη-

λώσεις χαρακτηρίζουν την υψηλή οσιακή βιοτή του, όπως το ό,τι 

μπορούσε να διασχίζει αποστάσεις πετώντας στον αέρα! Ήταν θεο-

δίδακτος στη νοερά προσευχή και δίδασκε και τη θεολογία της. Ο 

όσιος κοιμήθηκε σε ηλικία 95 ετών, στις 13 Ιανουαρίου του 1365.  
(Πηγές: http://voutsinasilias.blogspot.gr και το βιβλίο «Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης» της Ι. Μ. Παρακλήτου)  
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Διδασκαλίες του οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου 
 

 Φυλαχτείτε από τα αμαρτωλά πάθη, όπως φυλάγεστε από φοβε-

ρούς κλέφτες και αδίστακτους ληστές. Με όλη τη δύναμή σας πο-

λεμήστε εναντίον τους και διώξτε τα μακριά σας. Γι’ αυτό ήρθε ο 

Χριστός κι έγινε ταπεινός άνθρωπος κι έπαθε και αναστήθηκε, για 

να μας ελευθερώσει από τα πάθη και να μας σώσει από τη δουλεία 

της αμαρτίας. Με το διαρκή πόλεμο εναντίον των παθών και την 

τήρηση των θείων εντολών, η ψυχή μας σιγά - σιγά θα καθαρίζεται 

και θ’ αγιάζεται. Θ’ ανεβαίνει σκαλί - σκαλί στο θρόνο του Θεού.  

 

 Αγαπάτε ο ένας τον άλλο, σαν να είστε μέλη του ίδιου σώματος. 

Ελεείτε και θα ελεηθείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε. Με ό-

ποιο μέτρο κρίνετε τους άλλους, με το ίδιο θα σας κρίνει ο Κριτής.   
 

 Ο Κύριος κάποτε χρησιμοποιεί για τη θεραπεία των ψυχικών 

τραυμάτων και πικρά φάρμακα ή οδυνηρούς καυτηριασμούς. Αυ-

τά τα παιδαγωγικά μέσα πρέπει να τα κατανοούμε σωστά και να 

μη γογγύζουμε. Μακάριος ο άνθρωπος, που υπομένει πειρασμούς 

και θλίψεις, γιατί αφού καθαριστεί σαν το χρυσάφι στο χωνευτήρι, 

θα πάρει «τὸν στέφανον τῆς εὐπρεπείας ἐκ χειρὸς Κυρίου». 

 

(από το βιβλίο ‘Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης’ της Ι. Μ. Παρακλήτου) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)             ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε. Φ. Α. 

& ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ 

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότης σας προσκαλεί στον απολο-

γισμό της του παρελθόντος έτους, στην κοπή της πίτας και στην ο-

μιλία του π. Ανδρέα Κονάνου με θέμα: «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ 
σώματος», την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7:00μ.μ., 

στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει δεξίωση. Θα 

έχει προηγηθεί ο Εσπερινός στις 6:30μ.μ. 

2)                                   ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013, 8:30μ.μ. - 12:30π.μ. Ιερά 
Αγρυπνία στο Ναό μας, επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Αντωνίου του Μεγάλου.   
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