Εγκύκλιο Μήνυμα Σεβασμιωτάτου για τα Άγια Θεοφά
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(https://imfth.gr)

Εγκύκλιο Μήνυμα Σεβασμιωτάτου για τα Άγια Θεοφάνεια [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τετ, 05/01/2022 - 11:12.

Ημερομηνία:
Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022 - 11:15

[2]
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά
????? ???????? ??? ???? ???????? ??? ??????????? ????? ?? ??? ?????????? ?? ????? ???????, ???? ??? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????? ??????? ???? ??????? ?????? ???
????????????? ????? ?????? ?? ???????? ???? ???? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ???????????.

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις» θὰ ψάλλουμε. Καὶ τὸ
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, γι᾽ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν φανέρωση μᾶς διδάσκει.
??? ?????????????, ?? ??? ??????? ??? ??????, ???????? ?? ???????? ??? ????? ???????, ? ????? ?????????? ?????? ??? ??????.

??? ???????????? ??? ?? ???? ??????? ??? ????? ???????:

α) Ὁ Υἱὸς.
? ??????. ????? ????? ??? ??????????. «??????» ???????? «???? ???????». ???, ????? ??? ?????????? ??? ????? ???? ????? ??? ??????? ????????, ???? ? ???? - ???????, ???
????? ???????? «ἵνα

σώσῃ τὸν κόσμον». Ἅγιος καὶ ἀναμάρτητος, Σωτὴρας ὅλων ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.
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??? ????????? ??? ??????????? ??? ? ???????????? ??????: «καὶ

εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος»!! Σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσους
βαπτίζονταν μέχρι τότε στὸν Ἰορδάνη καὶ οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ μείνουν μέσα στὸ νερὸ μέχρι νὰ
ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὡς ἀναμάρτητος, «ἀνέβη εὐθὺς
ἀπὸ τοῦ ὕδατος». Βγῆκε δηλαδὴ ἀμέσως ἀπὸ τὸ νερό, διότι δὲν εἶχε ἁμαρτίες νὰ ὁμολογήσει.
β) Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
«Εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν». Σχίζονται
οἱ οὐρανοὶ γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον, γιὰ νὰ γίνει αἰσθητὸ ὅτι τὸ Πνεῦμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν Οὐρανό.
Ὄχι ἀπὸ τὴν γῆ. Οὔτε ἐμφανίζεται μόνο του, αἰφνιδιαστικά. Ἔρχεται ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, διότι ἀπὸ
τὸν Θεὸ Πατέρα ἐκπορεύεται. Σαφέστατα αὐτὴ εἶναι ἡ προέλευσή Του. Καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ
ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν εἶναι μία ἰδέα, ἕνα φάντασμα, ἕνα δημιούργημα τῆς φαντασίας. Δὲν εἶναι μία
ὁπτασία ἢ μία ἀσαφὴς καὶ ἀκαθόριστη δύναμη, ἢ πνοή. Ἀλλὰ εἶναι ὀντότητα. Εἶναι ὕπαρξη
οὐσιαστική. Εἶναι Πρόσωπο. Ἐμφανίζεται καὶ αἰσθητοποιεῖται μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς περιστερᾶς, ποὺ
κινεῖται καὶ κατέρχεται, καὶ μένει πάνω στὸν Υἱόν.
γ) Ὁ Ἐπουράνιος Πατέρας.
??? ????????. ??? ?????????????, ??? ?? ????? ?????? ??? ???? ?????????. ? ???? ??????? ????? ???????. ????? «οὐδεὶς

πώποτε τεθέαται». Τὸν Θεὸν ποτὲ
κανεὶς δὲν τὸν εἶδε. Ὅμως, ἀκούγεται ἡ φωνή Του: «Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν». Φωνή, ἡ
ὁποία βεβαιώνει: «Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα».
?????? ????? ??? ?????? ?? ???????????? ?? ???????? ????????? ??????? ??? ???????? ??? ??????? ???, ???? ? ????? ? ???? ??????? ??? ??????????? ??? ??? ??????????? «???» ???
??? ??????? «???????».

????? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ???????????? ??? ????????? ???; ????? ??? ?? ??? ???????? «γεννηθέντα,

οὐ ποιηθέντα», «πρὸ πάντων τῶν

αἰώνων»;
????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ??????????? ?? ???????;

??????? ??? ??????? ??? ??????? ???, ?????? ?? ???????? ?? ???????? ??? ???????????, ??? ?????? ????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??? ????? ???. ?????, ? ??????? ??????????,
??? ?? ??????? ?? ??????? ??? ??? ?? ??????? ???? ??? ??? ??? ??????? ??? ??????.

??? ??????????? ??? ?? ????? ??? ?????? ??????? ?????? ??? ? ???? ??????. ??? ? ???????:

? Πατήρ,
??? ? Υἱός,
??? ?? Ἅγιο

τοῦ Ὁποίου ἀκούγεται ἡ φωνὴ ἀπὸ τοὺς οὐρανούς.
ὁ Ὁποῖος ὡς ἄνθρωπος βαπτίζεται καὶ χειροθετεῖται ἀπὸ τὸ πλᾶσμα Του, τὸν Ἰωάννη.
Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο κατέρχεται, μὲ μορφὴ Περιστερᾶς, ἐπιβεβαιώνοντας τοῦ Πατρὸς τὸν

λόγο.
??? ? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ?? ??? ??????? ??? ??? ??????????? ?? ???? ??????????? ???, ??? ????? ????????? ??? ??????? ? ???????? ??? ??? ???.

???? ???????? ????????? ????? ??? ??? ??????????, ??? ?? ?????????????? ??? ?? ??????????? ??? ??? ????.

?????????? ?????????? ?? ???????????? ???????????, ?? ??????????????? ??? ?? ????? ??? ???????????, ?? ????????????? ?? ?? ????????? ??? ?????? ?????????? ???, ??
???????????? ??? ??? ??? ????????????? ??? ???????????? ???? ??? ??? ??? ????? ??????????.

??? ?? ????? ?? ???? ??? ????????????? ??????? ?? ??? ??? ????? ????, ??????? ?????? ? ???? ??????, ???? ??? ?????? ????? ? ????????? «???? ?????????».

?? ?????????????? ?????? ??? ?? ????????? ??? ??? ??????????? ??? ????????: «????? ????, ???? ???»

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Νὲ εἶστε ὅλοι πλημμυρισμένοι
ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ
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? ??????????? ??? ???????

? ????????????

† ? ????????? ??????
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[3]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
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