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ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ

Θα ακούσουμε στο Λόγο του Θεού της ημέρας των Θεοφανίων το περιστατικό
της προσκύνησης των τριών Μάγων από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (2, 112).
Πόσα καλά μπορούμε να διδαχτούμε από τους τρεις Μάγους: εκείνοι
ψάχνουν, αναζητούν να βρουν το Βασιλιά, το Θεό που οι αρχαίες Γραφές
είχαν προαναγγείλει. Εμείς, άνθρωποι της μετά Χριστόν εποχής, που είμαστε
πεφωτισμένοι από τη γνώση των γεγονότων της Ενσαρκώσεως, του Πάθους
και της Αναστάσεως, των γεγονότων της πραγματοποίησης της Σωτηρίας
μας, πόσο άραγε αναζητούμε και ψάχνουμε να βρούμε το
βασιλιά Θεό Ιησού Χριστό;
H κάθε μικρή ή μεγάλη θυσία για χάρη του Θεού ή της
Εκκλησίας θεωρείται από πολλούς σαν μια ακατόρθωτη,
κοπιαστική, ανούσια, άχρηστη αγγαρεία. Μια γρήγορη
δικαιολογία έτοιμη στα χείλη πολλών υπάρχει όταν τους
ζητείται να κάνουν κάτι για το Χριστό ή όταν πρέπει να
ανταποκριθούν στις χριστιανικές τους υποχρεώσεις. Σε
αντίθεση με τους Μάγους που για να ακολουθήσουν το αστέρι, το Χριστό,
αποδέχτηκαν τη δυσκολία του ταξιδιού, ξεκινώντας μια μακρά πορεία μέσα
από επικίνδυνα μονοπάτια.
Μέσα από τα σημεία των καιρών ο καθένας που θέλει μπορεί να αντιληφθεί
το αστέρι της παρουσίας του Χριστού μέσα στη ζωή του. Καλείται να το
ακολουθήσει, παίρνοντας ίσως ένα δύσκολο μονοπάτι, έναν δρόμο
κοπιαστικό, κάποιες φορές επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και συναρπαστικό
γιατί κάθε ταξίδι έχει έναν προορισμό στον οποίο μέχρι να φτάσεις συναντάς
υπέροχα και αξέχαστα τοπία και εικόνες που γεμίζουν με αγαλλίαση την
ψυχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 Ιανουαρίου
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΘΑΝΙΩΝ
10.00 Ακολουθία του Αγιασμού των Υδάτων
και Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων
---------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 Ιανουαρίου
Αγ. Ραϋμόνδου, Αγ. Λουκιανού
09.30 Ευλογία οικογενειών
17.30 Θεία Λειτουργία (Μητρόπολη)
18.30 Ευλογία οικογενειών
---------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 8 Ιανουαρίου
Αγ. Θεοφίλου, διακόνου
10.30 Ευλογία οικογενειών (Παροικιά)
17.30 Θεία Λειτουργία-αγιασμός των υδάτων
(Παροικιά
---------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 Ιανουαρίου
Αγ. Ευστρατίου του οσίου
17.30 Θεία Λειτουργία (Μητρόπολη)
18.30 Ευλογία οικογενειών
---------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 10 Ιανουαρίου
Αγ. Μιλτιάδη, Πάπα Ρώμης
---------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 Ιανουαρίου
Αγ. Θεοδοσίου του οσίου
17.30 Θεια Λειτουργία (Νάουσα)
18.30 Ευλογία οικογενειών (Νάουσα
---------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 Ιανουαρίου
Αγ. Αρκαδίου, Μάρτυρος
15.30 - 17.30 Κατήχηση παιδιών
--------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 Ιανουαρίου
ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ’)
Αγ. Ιλαρίου, Επισκόπου και Διδασκάλου
10.00 Θεία Λειτουργία
16.30 Κατήχηση παιδιών (Παροικιά)
17.30 Θεία Λειτουργία (Παροικιά)

Η ευλογία του νερού δεν είναι ούτε μια
μαγική τελετή, ούτε και τα νερά έχουν
ανάγκη από μια ιδιαίτερη ευλογία για να
αποτελούν πηγή φυσικής ζωής για τον
άνθρωπο. Έτσι ήταν από την αρχή, όταν ο
Θεός ξεκίνησε το έργο της δημιουργίας.

*******************************************

Η ευλογία των υδάτων γίνεται για να
συμβολίζει και να ανανεώνει το Βάπτισμα
μας. Το Βάπτισμα μέσω του νερού
φανερώνει
την
πνευματική
μας
αναγέννηση. Με την ευλογία του νερού
του Αγιασμού φανερώνουμε την πίστη μας
πως η αληθινή και αιώνια ζωή πηγάζει από
το Άγιο Πνεύμα. Έτσι με την ευλογία του
νερού, το στοιχείο αυτό της φύσης γίνεται
φορέας του Αγίου Πνεύματος που μας
αναζωογονεί. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία
συνιστά τη χρήση του Αγιασμένου νερού
για να μας υπενθυμίζει το Βάπτισμα μας
και για να διώχνει, το Άγιο Πνεύμα, κάθε
πονηρή δύναμη κακού που συνεχώς
ελλοχεύει για να μας παρασύρει στην
πτώση της αμαρτίας και του θανάτου.
Ο Αγιασμός αποτελεί ένα όπλο στη
διάθεση του χριστιανού για να ξεπερνά
τους πειρασμούς και τις δυσκολίες. Ο
Αγιασμός είναι ένα ακόμα δώρο της πίστης
μας και δεν έχει σχέση με μαγικές
διαδικασίες. Πρέπει να συνοδεύεται από
το Σημείο του Σταυρού και την προσωπική
προσευχή και την επίκληση του Αγίου
Πνεύματος. Και η προσευχή που γίνεται με
πίστη
θα
φέρει
αποτέλεσμα.
(πηγή: www.kantam.gr)
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