ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
7:00 μ.μ.: Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
8:30 - 11:30 π.μ.: Ἐσπερινός, Θεία Λειτουργία
Μ. Βασιλείου καί ὁ Μ. Ἁγιασμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
8:30 - 11:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
καί ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
8:30 -10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Γιά Ἁγιασμό κατ’ οἷκον,
παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μέ το γραφεῖο μας.

Ὁ Ἡγουμενεύων τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς,
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας,
οἱ Ἱερεῖς καί ἱεροψάλτες, ἡ Ἐπιτροπή,
καί οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου
Σᾶς Εὔχονται ὁλόψυχα

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝO ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!
ΩΡΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή:
Τρίτη, Πέμπτη:

9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
1:00 - 5:00 μ.μ.

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση οἱ ἱερεῖς μας
π. Χαράλαμπος καί π. Δημήτριος εἶναι στήν διαθέσή σας,
μ’ ἕνα ἀπλό τηλεφώνημά σας στόν Ναό μας: (718) 232-7358,
στά (347) 586-2578 (π. Χαράλαμπος)
ἤ (917) 860-9290 (π. Δημήτριος).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH
Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou
1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204

Phone:(718) 232-7358 E-mail:StNicholas@StNicholasMetohion.org
Web: www.StNicholasMetohion.org

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας
Ἱερεῖς: π. Χαράλαμπος Πολίτης, π. Δημήτριος Πανέτας

Κυριακή 1 Ἰανουαρίου 2012
ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΕΙ...2012
του Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου
Γεννήθηκε ο Χριστός και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα στο
κόσμο. Το έτος γέννησης του Χριστού, έγινε αρχή για πρόοδο και η
ιστορία το έθεσε ορόσημο, ώστε και εκείνοι που δεν Τον
αναγνωρίζουν ως Θεό να ζούν κάτω από την σκιά της επί γης
παρουσίας Του. Παγκόσμια, οι λαοί κάθε θρησκευτικής παραδοχής
συναλλάσονται με αναφορά στον εν Βηθλεέμ τεχθέντα Θεό, παρά το
ότι τοπικά οι περισσότεροι άνθρωποι χρησημοποιούν άλλα
χρονολόγια.
Η λαϊκή μας παράδοση, από της καθιερώσεως της
ενάρξεως του πολιτικού έτους την 1η Ιανουαρίου, ιεροποίησε αυτή
την ημερομηνία και ζήτησε από το Θεό να ευλογήσει τον κάθε
ενιαυτό. Έτσι προσάρμοσε τα πάντα στην τριπλή γιορτή της ημέρας,
πράγμα που κατέγραψε και στα κάλαντα. Με αυτά ως οδηγό,
καταγράφω για εμάς τους Χριστιανούς λίγες σκέψεις αναφορικά με το
πόσο κατανοούμε και ζούμε εν Χριστώ στο 2012 μ.Χ.
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή μου δενδρολιβανιά. Κι αρχήκι αρχή καλός μας χρόνος εκκλησιά-εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος». Ο
άγνωστος στιχουργός μιλά για το νεό έτος με αναφορά στην
Εκκλησία που είναι η αρχή και το τέλος μας σ΄αυτήν την ζωή. Σε μια
Γεωργιανή ταινία αναφοράς στην Σοβιετική εποχή, που αναφέρεται η
κατεδάφιση του Ναού της περιοχής, παρουσιάζεται μια κυρτωμένη
γριά και ρωτά την πρωταγωνίστρια, «αυτός ο δρόμος οδηγεί στην
Εκκλησία;» για να ανταπαντήση στην αρνητική απάντηση «δεν οδηγά
πουθενά αν δεν οδηγεί στην Εκκλησία». Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία
και μόνο, μπορεί ο χρόνος μας να είναι ευλογημένος, ειρηνικός,

τέτοιος που θα κάμει κάθε άνθρωπο με πίστη στο Θεό να ζεί με αγάπη
και να πορεύται με ανοχή και υπομονή στις όποιες δυσκολίες, στην
ελπίδα της σωτηρίας.
Στην συνέχεια ψάλλαμε από παιδιά «Αρχή που βγήκε ο
Χριστός άγιος και πνευματικός στη γη-στη γη να περπατήσει και να
μας - και να μας καλοκαρδίσει». Και ρωτάμε σήμερα, από πού βγήκε
και πού πήγε στη γη να περπατήσει; Εδώ λοιπόν η άγνοια των
περισσοτέρων δίνει πολλές άτοπες ερμηνείες. Τί λέει όμως εδώ ο
ποιητής; Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο οκτώ μέρες μετά την
γέννηση κάθε παιδιού αυτό προσφέρονταν στο Ναό και λάμβανε το
όνομα του. Μάλιστα αν ήταν αγόρι, για λόγους υγιεινής σε όλες τις
άνυδρες περιοχές της Παλαιστίνης και Αραβίας έκαμε και περιτομή.
Έτσι λοιπόν οκτώ μέρες μετά την οριοθέτηση της εορτής της
Γεννήσεως του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία καθιέρωσε
την εορτή της Περιτομής του Κυρίου. Ετσι ό Χριστός βγαίνει για να
πάει στο Ναό να ονοματοδοτηθεί, να περιταμεί και να μας
καλοκαρδίσει. Στις μέρες μας η μεν περιτομή από το 49 μ.Χ.
καταργήθηκε από την Αποστολική Σύνοδο, η ονοματοδοσία όμως
παραμένει, μα δυστυχώς οι περισσότεροι Χριστιανοί αγνοώντας την
δεν την κάμουν στα παιδιά τους, αλλά λανθασμένα θεωρούν πως το
όνομα το παίρνουμε στο βάπτισμα, ξεχνώντας ότι μέχρι την
καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούσαν
ανώνυμοι.
Τελειώνοντας αυτό το ποίημα κάνουμε αναφορά στον άγιο
Βασίλειο, ο οποίος σπούδασε και στην Αθήνα, ασκήτευσε στο Πόντο,
έγινε επίσκοπος Καισαρείας, δαπάνησε τον λίγο βίο Του με σωματική
άσκηση, γράφοντας πολλά έργα και ιδρύοντας ευαγή ιδρύματα και ο
οποίος κοιμήθηκε την 1η Ιανουαρίου το 379 μ.Χ. σε ηλικία 49 ετών,
λέγοντας « Άγιος Βασίλης έρχεται - άρχοντες το κατέχετε - από-από
την Καισαρεία σύ' σ' αρχό-συ 'σ' αρχόντισσα κυρία. Μάλιστα σε θαύμα
Του οφείλεται το έθιμο της Βασιλόπιτας, όταν θέλοντας να επιστρέψει
στους κατόχους του κοσμήματα που συγκέντρωσε για εξευμενισμό
του Αυτοκράτορα έκαμε ψωμιά, έβαλε μέσα από ένα κόσμημα, τα
μοίρασε και τελικά ο καθένας πήρε το δικό του.
Μέσα λοιπόν από την γραφίδα της παράδοσης, έχουμε

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ
οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς
σου Κύριε, ἐσημειώθη
ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει
ὑμνούντάς σε·
Ἦλθες, ἐφάνης,
τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

αναφορά στην τριπλή γιορτή της ημέρας, που πάρα πολλοί όμως
από εμάς τους Χριστιανούς αγνοούν και προσπερνούν μέσα στην
άδεια από Χριστό ατμόσφαιρα της εμπορευματοποιήσης των
ημερών. Ναί, χωρίς αναφορά στα γεγονότα του Χριστού και με
μετατροπή του λιγνού και μαυρογένη Αγίου Βασιλείου σε ένα
κοντόχοντρο κοκκινοφορεμένο υποκείμενο, που ξεκάθαρα η
παρουσία του ανάγει στην διαφήμηση γνωστού αναψυκτικού.
Το δυστύχημα είναι ότι οι περισσότεροι Χριστιανοί
προσδεδεμένοι στο τρένο της παγκοσμιοποίησης, μετά τα
Χριστούγεννα που γιορτάσαμε πλέον χωρίς Χριστό, διαγράψαμε και
την εορτή της Περιτομής του Κυρίου, εξωστρακίζοντας και τον Άγιο
Βασίλειο, ορίζοντας την γιορτή στο αποιεροποιημένο «Νιού γίαρ».
Θέλω να κλείσω καταγράφοντας τα κάλαντα σε μιά ποιό
άγνωστη εκδοχή τους, ευχόμενος ο των όλων Κύριος να ευλογεί το
νέον έτος με το οποίο πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες
ασχολήθηκαν αποπροσανατολίζοντας τον λαό του Θεού από το
«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε».
Και νέον έτος αριθμεί
την του Χριστού περιτομή
και η μνήμη του Αγίου
Ιεράρχου Βασιλείου.

Να ζούμε βίον τέλειον
κατά το ευαγγέλιον
με αγάπη με ειρήνη
και με τη δικαιοσύνη.

Του χρόνου μας αρχή καλή
και ο Χριστός μας προσκαλεί
την κακία ν' αρνηθούμε
μ' αρετές να στολιστούμε.

Χρόνια πολλά και ευτυχή
με καθαρά κι αγνή ψυχή
με χαρά και με υγεία
και με θεία ευλογία.

Με το καλό να έορτάσουμε και τα Άγια Θεοφάνεια.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς
Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ
Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα
ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν
κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

