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 Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων (305), 

 Συγκλητικῆς ὁσίας (350).  
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Πέτρας και �ερρονήσου κ. �εκταρίου 
 

ΣΣΣΣήμερα είναι Κυριακή προ των Φώτων. Είναι η πρώτη Κυριακή του 
νέου σωτήριου έτους […]. Μας αξίωσε η μακροθυμία του Θεού να 
εισέλθουμε στο νέο έτος. […] 
 

����αι δεν πρέπει να μας απασχολεί πόσα χρόνια θα ζήσουμε, 
λίγα ή πολλά. Αυτό να το αφήσουμε στο Θεό. Εμείς μόνο να τα α-
ξιοποιούμε […]. 
 

����α παρακαλούμε μάλιστα το Θεό […], με τον ύμνο της Εκ-
κλησίας «τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετα-
νοία εκτελέσαι». 
 

    υτή είναι η πιο ωφέλιμη, η πιο αληθινή πρωτοχρονιάτικη ευ-
χή. Αλλά ποιος τολμά να την πει; […] 
 

����αι όταν λέει η Εκκλησία τον υπόλοιπον χρόνο εν ειρήνη εν-
νοεί κυρίως την ειρήνη της ψυχής μας που χαρίζει ευεξία, ευφροσύνη, 
αισιοδοξία, γιατί χωρίς αυτή υπάρχει ανασφάλεια, άγχος, ακαταστασία. 

 

����αι όταν ακόμη προσεύχεται η Εκκλησία να ζήσουμε τον υ-
πόλοιπο χρόνο εν μετανοία τι εννοεί; Να είμαστε έτοιμοι κάθε ώρα 
και στιγμή γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα έλθει το τέλος μας, αφού 
έρχεται, όπως μας είπε ο Χριστός, «ως κλέπτης εν νυκτί». […] 
 

����α πιστεύουμε ότι ο βίος μας κάποτε θα τελειώσει. Η ζωή 
δεν τελειώνει. Γιατί άλλο βίος κι άλλο ζωή. Ο βίος έχει σχέση με την 
πολιτεία μας και την πορεία μας σ’ αυτόν τον κόσμο, ενώ η ζωή εί-
ναι αιώνιος, όπως αθάνατη είναι η ψυχή μας. 

Κυριακή προ των Φώτων 



Ο ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΛΟΣ ΤΟΛΟΣ ΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιµ. δ΄ 5ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιµ. δ΄ 5ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιµ. δ΄ 5ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιµ. δ΄ 5----8)8)8)8)    
    
    

    Τ    Τ    Τ    Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγ-

γελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, 

καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠ-

γώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί 

μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκό-

σι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.  
 

 

!!!!ούτος ο χρόνος που ανέτειλε τι είναι; Θέλετε να σας πω τι 
είναι; Είναι μία πίστωση που μας δίδει ο Θεός, όπως έδωσε στην ά-
καρπο συκή. «Άφες αυτήν και τούτο το έτος». Είναι μία προθεσμία, 
που μας παρέχεται για να εργαστούμε, να μεριμνήσουμε για να έ-
χουμε «καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος». […] 
 

∆∆∆∆όξα τω Θεώ που μας εκκλησίασε, προσανατόλισε με τη 
Σάρκωσή Του το νέο χρόνο της ζωή μας, που ένωσε την παρούσα με 
τη μέλλουσα ζωή, που πήρε Αρχή ως άνθρωπος στη Βηθλεέμ, για να 
μην έχει ο άνθρωπος τέλος. 

 

∆∆∆∆όξα τω Θεώ, που κάθε στιγμή είναι ένα στίγμα της αιωνιό-
τητας, μία πρόγευσή της. Δόξα τω Θεώ που ζούμε το αιώνιο σήμερα 
και βλέπουμε, από εδώ ψηλά, από το υπερώο της Εκκλησίας τη ροή 
του χρόνου μέσα στην απεραντοσύνη της αιωνιότητας. 

 

ΈΈΈΈχετε προσέξει ότι η Εκκλησία με τον εορτολογικό κύκλο 
της, με την λατρεία της κάνει μία σύμπτυξη αιώνων. Φέρει ενώπιον 
μας το πανόραμα της ιεράς ιστορίας και μας προσκαλεί να το βιώ-
σουμε. Και μας παρακαλεί να μετριάσουμε το βήμα μας για να ζού-
με, να ψηλαφούμε το σχέδιο της Οικονομίας του Θεού. 
 

!!!!ι ευλογία είναι αυτό! Να μην δεσμεύεται η όρασή μας στο 
επαχθές σήμερα, αλλά να αγαλλιάζει όλη την κτίση, να βιώνει την 
απολυτρωτική ενέργεια της αγάπης του Θεού εν χρόνω. 
 

ΈΈΈΈτσι μας δίδεται η κλήση, η αντοχή, να ξεπερνούμε τα όρια 
του παρόντος κόσμου, να προεκτείνεται η ζωή μας στην απεραντο-
σύνη της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. 
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

                ΠΠΠΠαιδί μου Τιμόθεε, να είσαι σώφρων εις όλα, κακοπάθησε, κάμε έργον 
ευαγγελιστού, την υπηρεσίαν σου κάνε εις την εντέλειαν. Εγώ είμαι έτοι-
μος να χύσω το αίμα μου σαν σπονδήν και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου 
έφθασε. Τον αγώνα τον καλόν αγωνίσθηκα, τον δρόμον ετελείωσα, την πί-
στιν ετήρησα και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, 
το οποίον θα μου δώση ο Κύριος κατ’ εκείνην την Ημέραν, ο δίκαιος κρι-
τής, όχι μόνον δε εις εμέ αλλά και εις όλους που θα έχουν αγαπήσει την 
εμφάνισίν του. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

    υτός ο λειτουργικός μας βηματισμός μας χαρίζει εσχατολο-
γική θεώρηση του κόσμου, του χρόνου, μας ανυψώνει από τις αστο-
χίες, τις μικρότητες της προσωπικής μας ιστορίας, των καθημερινοτή-
των, της ιστορίας των μικροτήτων, των ανταγωνισμών και μας μαθαί-
νει να ιχνηλατούμε τα βήματα του Θεού στη ζωή μας, στον τόπο μας 
και να οδοιπορούμε με ελπίδα προς την ανοικτή αγκαλιά του Θεού. 
 

����ε αυτήν την προοπτική ο χρόνος που μας δίδει ο Θεός γίνε-
ται καιρός, όχι ακαθόριστη χρονική περίοδος ούτε με την έννοια 
των μετεωρολογικών φαινομένων, αλλά ευκαιρία για μετάνοια, επι-
στροφή στην αγκαλιά του Θεού. 

 

    υτός είναι ο καιρός της Εκκλησίας. Άνοιγμα της πύλης της 
Βασιλείας του Θεού. «Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον» φωνάζει 
ο Ιερεύς όταν παίρνει καιρό για να λειτουργήσει. 

 

    γαπητοί μου, 
 

ΓΓΓΓράφει κάποιος: Έχετε ακούσει την συνηθισμένη φράση πως 
πρέπει να περιμένουμε κάποτε για να εξυπηρετηθούμε. Μας λέγει ο 
υπεύθυνος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Έχετε ακούσει τη φράση, έφυγε 
πριν από ένα λεπτό, όταν αναζητούμε κάποιο ή όταν χάνουμε το λε-
ωφορείο, το αεροπλάνο, το καράβι. Και τέλος έχετε ακούσει τη φράση, 
σε ένα λεπτό χάθηκαν όλα. Γιατί φθάνει ένα λεπτό για να αισθαν-
θούμε ότι χάνεται, καταστρέφεται ολόκληρος ο κόσμος γύρω μας. 

 

!!!!ι αξίζει λοιπόν το ένα λεπτό! Ένα λεπτό χρόνος, ελάχιστος, 
μόλις το ένα εξηκοστό της ώρας. Και όμως αυτό το λεπτό εν Χριστώ 
μπορεί να μετατρέψει τη ζωή μας από κόλαση σε παράδεισο, να διώ- 

Κυριακή προ των Φώτων 



ξει την λύπη και να φέρει τη χαρά, να διώξει την απογοήτευση και 
να φέρει την ελπίδα. 
 

ΓΓΓΓιατί, αυτό το ένα λεπτό φθάνει και με το παραπάνω να πού-
με ένα Κύριε Ελέησον, ένα δόξα σοι ο Θεός, ένα μνήσθητί μου 
Κύριε. Αυτό το λεπτό είναι υπεραρκετό να ακούσουμε από τον Χρι-
στό το «Σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω». 

 

∆∆∆∆ηλαδή ένα λεπτό αρκεί για να περάσουμε από τον χρόνο της 
αμαρτίας, των θλίψεων και των πειρασμών στον καιρό της χάριτος, 
της αγάπης του Θεού. Ένα λεπτό θα ήθελαν να είχαν όλοι οι νεκροί 
για να έλεγαν ένα ήμαρτον, αφού «εν τω Άδη ουκ έστιν μετάνοια». 
 

    ς κάνουμε λοιπόν τα λεπτά του χρόνου που μας χαρίζει ο 
Θεός καιρό, για να αξίζουν, για να θερίζουμε από τώρα και μέσα 
στις θλίψεις μας "στάχυας εν χαρά αειζωίας". 

 

(Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πέτρας & Χερρονήσου)  
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020, Όρθρος, Θεία Λειτουργία & Μέγας                                  
          Αγιασμός Θεοφανείων, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)  ΣΧΟΛΗ ΓΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ - OΜΙΛΙΑ 
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, 7:00 μ.μ. ΘΕΜΑ: “Μυστικά πνευμα-
τικής ζωής με οδηγό τον Άγιο Πορφύριο”.  Ομιλητής: π. Χαράλα-
μπος Παπαδόπουλος (Λύβιος) θεολόγος συγγραφέας. Παράλληλα θα 
υπάρχει χώρος για την απασχόληση των παιδιών. Σας περιμένουμε.  
3)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.             
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 Απογευματινή Προσκυνη-
ματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αστερίου Καισαριανής. Περί-
πατος στο κέντρο της Αθήνας. Ώρα αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον 
Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 13 €.  

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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