Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς,
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος
καί οἱ σύν αὐτῷ πατέρες,
τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς,
ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης καί
οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

Ἐγκαρδίως Σᾶς Εὔχονται

Εἰρηνικόν καί Εὐλογημένον παρά
Κυρίου τό Νέον Ἔτος 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας

Παιδικός Σταθμός - Προνηπιαγωγείο
Καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο
Ἀπογευματινό καθημερινό
Δευτέρα – Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ.
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.
Μαθήματα Ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν Χορῶν

Ἱερά Πατριαρχική Μονή
Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105
Phone: (718) 626-6225 Fax: 626-7669
Email: StIrene@StIrene.org
Web: www.StIrene.org

Ἡγούμενος: ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
HOLY THEOPHANY
«ΕΠΕΦΑΝΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ»
Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από τις
μεγαλύτερες εορτές της
Χριστιανοσύνης. Κατ’
αυτήν εορτάζεται το
μεγάλο γεγονός της
Βαπτίσεως του Κυρίου
στα ιορδάνεια νάματα
και η θαυμαστή και
σπάνια φανέρωση της
Τριαδικής Θεότητος
στον κόσμο.
Ο Κύριος προκειμένου να δείξει ως
άνθρωπος σεβασμό
στην ανθρώπινη παράδοση δέχτηκε να λάβει το τυπικό βάπτισμα του
Ιωάννη, χωρίς ουσιαστικά να το έχει ανάγκη, διότι ήταν απόλυτα αναμάρτητος, «ο πάσης επέκεινα καθαρότητος». Αυτό θα τον διευκόλυνε
στο μεγάλο δημόσιο απολυτρωτικό έργο που θα άρχιζε κατόπιν. Ο
Ιωάννης θεωρούνταν μεγάλος προφήτης από το λαό. Η υπόδειξη του
Ιησού από αυτόν ως «Αμνού του Θεού, του αίροντος την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν.1:29) ήταν απαραίτητη. Η μαρτυρία του Ιωάννη για τον Χριστό στάθηκε καθοριστική, τα πλήθη πείσθηκαν και αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού τον αναμενόμενο Μεσσία. Χάρη
σε αυτή τη μεγάλη μαρτυρία σχηματίσθηκε ο πρώτος πυρήνας των
συνεργατών του Κυρίου.
Εκτός από την μαρτυρία του Ιωάννη υπήρξε και ένα άλλο

Ἐπεφάνης σήμερον
τῇ οἰκουμένῃ,
καί τὸ Φῶς σου Κύριε,
ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς,
ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς Σε· Ἦλθες,
ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.
συγκλονιστικό και μοναδικό γεγονός. Τη στιγμή που ο Κύριος μπήκε
στα νερά του Ιορδάνη άνοιξαν οι ουρανοί και παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ο Τριαδικός Θεός στα παραβρισκόμενα πλήθη. Ο Ενανθρωπήσας Λόγος βρίσκονταν στα ιορδάνεια νάματα, το Άγιο Πνεύμα
κατέβαινε «ωσεί περιστερά» (Ματθ.3:16) και από τον ανοιγμένο
ουρανό ακούστηκε η φωνή του Πατέρα «ούτος εστιν ο υιός μου ο
αγαπητός, εν ω ευδόκησα» (Ματθ.3:16,17). Αυτό το συγκλονιστικό
γεγονός της θεοφάνειας σημαίνει ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους είναι συλλογική απόφαση του Τριαδικού Θεού. Η
φανέρωσή Του κατά την στιγμή της Βαπτίσεως του Χριστού φανερώνει την επιβεβαίωση για την ξεχωριστή επιμέλεια του Θεού για τη
λύτρωση του κόσμου και την επίσημη χρίση του Χριστού ως Μεσσία
και Λυτρωτή της ανθρωπότητας και ολοκλήρου της κτίσεως. Αποτέλεσμα αυτής της επιβεβαίωσης είναι η κατοπινή δυναμική πορεία
του Κυρίου στον κόσμο της πτώσεως και της φθοράς και η πανηγυρική νίκη Του κατά των δυνάμεων του σκότους, η οποία θα ολοκληρωθεί με την λαμπροφόρο Ανάστασή Του! Στην ευφρόσυνη εορτή
ψάλλουμε σχετικά: «Βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ημών ο πάσης επέκεινα καθαρότητος, ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι και ψυχών
τούτο καθάρσιον γίνεται΄ επίγειον το φαινόμενον, και υπέρ τους
ουρανούς το νοούμενον…» (4ο τροπ. των Αίνων των Φώτων).
Το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου αποτελεί φωτεινό
ορόσημο στην επί γης πορεία και δράση του Σωτήρα μας, διότι «ο
λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα και τοις καθημένοις
εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς» (Ματθ.4:16). Η
είσοδος του Χριστού στον κόσμο διέλυσε τα πνευματικά σκοτάδια
του πτωτικού παρελθόντος, διότι είναι ο Ίδιος το «φως το αληθινόν,
ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιωάν.1:9). Κατά τα Θεοφάνια «εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και
αληθείας» (Ιωάν.1:14). Γι’ αυτό οι πιστοί ονόμασαν τη μεγάλη αυτή
εορτή τα Φώτα και μάλιστα η αρχαία Εκκλησία πραγματοποιούσε
την ημέρα αυτή τις βαπτίσεις των κατηχουμένων, τις οποίες ονόμαζε
φωτισμούς! Ο ιερός υμνογράφος της μεγάλης εορτής μας προτρέπει:
«Δεύτε λάβετε πάντες Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα φόβου Θεού, του επιφανέντος Χριστού» (τροπ. Μ. Αγιασμού).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
8:00 -11:00 τό πρωί: Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία καί ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
6:00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
8:00 -11:30 τό πρωί
Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
7:00 τό ἑσπέρας: Ἑσπερινός καί Παράκλησις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία,
στό παρεκκλήσιο Παναγίας ’Ελευθερώτριας
καί Ἁγίου Φανουρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία,
στό παρεκκλήσιο Παναγίας ’Ελευθερώτριας
καί Ἁγίου Φανουρίου.

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.

