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Το σωτήριο μήνυμα
Ο
“Μέλλει γαρ Ηρώδης Σ
ζητείν τον παιδίον του απολέσαι αυτόν”
Δ
Η
Τα γεγονότα που σηματοδοτούν τη Γέννηση του
Κυρίου, όπως αυτά βγαίνουν μέσα από τη γραφίδα Μ
του Ευαγγελιστή Ματθαίου, δίνουν το στίγμα της Η
πορείας που θ’ ακολουθούσε ο Μεσσίας μέσα στον Τ
κόσμο. Το νεογέννητο βρέφος της Βηθλεέμ γνωρίζει Ρ
από την αρχή το μέγεθος της κακίας των ανθρώπων Ι
και γεύεται με τον πιο πικρό τρόπο την εχθρότητα Ο
Σ
που εκδηλώνουν οι άρχοντες απέναντι του.
Tα γεγονότα που διαδραματίστηκαν με πρωταγωνιστή το βασιλιά Ηρώδη, ο οποίος με τον πιο αδίστακτο τρόπο εκδήλωσε τις 9
θηριωδίες του, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές που μαρτυ- 3,
3
ρείται άλλωστε και από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης.
Δείκτες ζωής
Η παρουσία του Χριστού στον κόσμο έφτιαξε νέους F
και αληθινούς δείκτες ζωής για τον άνθρωπο, οι οποί- M
οι παραπέμπουν σε μια πορεία που τον ανεβάζει
ψηλά σε μια σωτήρια συνάντηση με την κατερχόμενη S
αγάπη του Θεού. Είναι μια πορεία, στην εξέλιξη της T
οποίας συνθλίβονται οι δαιμονικές δυνάμεις και ο E
άνθρωπος μπορεί να εγκολπωθεί αυθεντικά τα αιώνια R
μηνύματα που εκπέμπει το Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ. Βέβαια, E
μπορεί να φαίνεται ότι η δύναμη του σατανά κυριαρχεί ακόμα O
πάνω στην ανθρωπότητα, με όλα τα οδυνηρά συνεπακόλουθα.
Ωστόσο, η επικράτησή τους είναι φαινομενική και προσωρινή.
Και αυτό γιατί μέσα στην ιστορία πραγματοποιείται το σωτηριολογικό σχέδιο της θείας οικονομίας, το οποίο κανένας δεν μπορεί να ανατρέψει ή να ματαιώσει. Ούτε η αγριότητα και θηριωδία

του Ηρώδη που εκδηλώθηκαν με τον πιο απεχθή τρόπο με την
απάνθρωπη σφαγή των νηπίων στη Βηθλεέμ και στη γύρω
περιοχή δεν ήταν δυνατό να ματαιώσουν το έργο του νεογέννητου Μεσσία που βρισκόταν κάτω από την προστατευτική πρόνοια του Θεού.
Η Θεία Πρόνοια
Μέσα από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας τίποτε δεν
μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Όλα έχουν το νόημα και το
σκοπό τους. Όλα δείχνουν ότι η Πρόνοια του Θεού είναι
εκείνη που καθοδηγεί τα πάντα στη ζωή και δεν επιτρέπει στις δυνάμεις του κακού να κυριαρχήσουν πάνω
στον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν στην καταστροφή και το
θάνατο. Χαρακτηριστικά σημειώνεται: το ότι η πρόνοια του
Θεού προστατεύει το θείο βρέφος από την απειλητική μανία
ενός κοσμικού άρχοντα, το ότι το καθοδηγεί σε ασφαλές μέρος
και το προειδοποιεί τελικά για τη δυνατότητα επιστροφής στην
πατρίδα του, τί άλλο μπορεί να φανερώνει παρά την επιβεβαίωση των πιο πάνω. Είναι τόσο φανερά τα σημεία που δίνονται
γύρω από την ισχυρή παρουσία της Θείας Πρόνοιας, ώστε να
μην χωρούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες, επιφυλάξεις ή αμφισβητήσεις. Άλλωστε, ο καθένας από εμάς προσωπικά, μέσα από
βιώματα και εμπειρίες, θα πρέπει να έχει αντιληφθεί πολλές
φορές στη ζωή του την παρουσία της Θείας Πρόνοιας, η οποία
εκδηλώνεται οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Είναι εκείνη που
καθοδηγεί κάθε βήμα στη ζωή μας και μας παρέχει την πιο
ασφαλή προστασία. Ακόμα και μέσα από γεγονότα που μπορεί
να σκορπούν θλίψη στη ζωή, η ευεργετική παρουσία της Θείας
Πρόνοιας αποτελεί ισχυρό εχέγγυο για την πορεία που ακολουθούμε.
Αγαπητοί αδελφοί, τα γεγονότα που μας περιγράφει η
σημερινή ευαγγελική διήγηση δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να πορεύεται
με αισιοδοξία προς το μέλλον. Πόσο μάλλον τώρα που
λίγες μόνο ώρες μάς χωρίζουν από την ανατολή ενός
νέου έτους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι παρά το φαινομενικό
θρίαμβο του κακού, του μίσους και της θηριωδίας μέσα στην
ιστορία, τελικά εκείνο που επικρατεί είναι η δύναμη της αγάπης.
Και η δύναμη αυτή είναι τεράστια, γιατί έχει σαν αληθινή πηγή
της το Χριστό. Το ότι ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη
φύση και σαρκώνεται, αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης και
φιλανθρωπίας του αλλά και την κατάργηση των δυνάμεων του
κακού. Ας εγκολπωθούμε, λοιπόν, αυτό το σωτήριο μήνυμα
μέσα από το νέο ήθος που φανερώνεται στη Φάτνη και που διαποτίζει όλο το είναι μας. Θα ήταν μια ευλογημένη πορεία με τον
ερχομό και του καινούργιου χρόνου. Γένοιτο.

Ἀποστολικό

Ἀνάγνωσμα

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον,
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν
σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι,
καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν
καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, 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 ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

Eὐαγγελικό

Ἀνάγνωσμα

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων
ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ
Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο
πάντες
ἐν
τῷ
Ἰορδάνῃ
ποταμῷ
ὑπ'
αὐτοῦ
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης
ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ
τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ
ἐκήρυσσε λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν
ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι,
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.

φωτεινές τροχιές
Ο Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος

Γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Ρώμη, από
ευγενή οικογένεια, με πολλή ευλάβεια και παιδεία. Τον στόλιζε πολλή φιλανθρωπία και τον
διέκρινε η ειλικρινής προσπάθεια στον να υπηρετεί τον Χριστό, πράττοντας τις εντολές. Του.
Γι΄ αυτά του τα χαρίσματα ο Ζωτικός ήταν πολύ
αγαπητός στον Μεγάλο Κωνσταντινό (330
μ.Χ.). Ο οποίος, αφού έκτισε την Κων/πολη και
την ανέδειξε πρωτεύουσα του κράτους του, προσκάλεσε
σ΄ αυτή τον Ζωτικό με άλλους ευσεβείς άνδρες, για να
τους έχει εκεί πολύτιμους εργάτες της χριστιανικής αγάπης. Ο Άγιος Ζωτικός, διακρίθηκε κυρίως στην περιποίηση των λεπρών. Τους οποίους πλησίαζε χωρίς φόβο,
δίνοντας σ΄ αυτούς βοηθήματα οποίους πλησίαζε χωρίς
φόβο, δίνοντας σ΄ αυτούς βοηθήματα και παρηγορούσε
τη δυστυχία τους με αδελφική αφοσίωση. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου ο γιός του Κωνστάντιος,
ακολούθησε άλλους δρόμους και κακομεταχειρίστηκε
τον Ζωτικό. Με αποτέλεσμα ο φιλάνθρωπος αυτός
άνδρας, να πεθάνει από τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες. Αλλ΄ ο θάνατος του, κίνησε τη μετάνοια του
Κωνσταντίνου. Αφού μεταμελήθηκε, τίμησε τη μνήμη του
κτίζοντας ένα λεπροκομείο για την περίθαλψη των
λεπρών. Και το προίκισε με πολλά κτήματα και εισοδήματα.
Από τότε, πολλοί αυτοκράτορες, όπως ο
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (945), ο Ιωάννης ο
Τσιμισκής (963-976), ο Ρωμανός ο Γ΄ (1028-1034), εξασφάλιζαν την καλή λειτουργία του, κει εξυπηρετούσε
πλήθος λεπρών, χάρη στην αρχική φιλανθρωπική ενέργεια του αγίου Ζωτικού.

Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”
“Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας.

