ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ, Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Μέ πολλούς κόπους καί μαρτυρικούς ἀγῶνες, παιδιά, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ συνεργό τόν
Ἀπόστολο Βαρνάβα, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί στίς
ὀρεινές περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τήν Πισιδία καί τήν Λυκαονία.
Διωγμοί καί λιθοβολισμοί τόν ἀνάγκαζαν νά φεύγει ἀπό τή μιά πόλη
στήν ἄλλη. Ἀπό τήν Ἀντιόχεια στό Ἰκόνιο…, στά Λύστρα, στή
Δέρβη…
Μέσα ὅμως σ’ ὅλους αὐτούς τούς ἀγῶνες τόν φώτιζε τό
Ἅγιο Πνεῦμα καί ἔβλεπε τό μεγάλο καί θεῖο σχέδιο, γιά τήν
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καί χαιρόταν γιά τά παθήματά του!
Ἰδιαίτερη χαρά τοῦ ἔδωσε στά Λύστρα ἕνα παιδί ἁγνό καί
πολύ εὐσεβές, ὁ Τιμόθεος!
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ
Ὁ Τιμόθεος γεννήθηκε στά Λύστρα τῆς Λυκαονίας. Ἔμεινε
μικρός ὀρφανός ἀπό πατέρα. Εἶχε μητέρα Ἰουδαία, πολύ πιστή,
τήν Εὐνίκη. Ἀπό αὐτήν καί τή γιαγιά του, τή Λωίδα, εἶχε πάρει σάν
πολύτιμη κληρονομιά τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό. Ἡ μητέρα του
καί η γιαγιά του τόν ἀγαποῦσαν πάρα πολύ καί ἐπιθυμοῦσαν νά
γίνει εὐσεβής καί καλός ἄνθρωπος. Μάλιστα, ἐπειδή τά Λύστρα
ἦταν μικρή πόλη καί δέν ὑπῆρχε ἐκεῖ Συναγωγή, ὅπου νά πηγαίνει
ὁ Τιμόθεος καί ν’ ἀκούει τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ἡ μητέρα του τοῦ πῆρε μία Ἁγία Γραφή. Ὁ Τιμόθεος
χάρηκε πάρα πολύ γιά τό δῶρο αὐτό καί κάθε μέρα συνήθιζε νά διαβάζει διάφορα μέρη ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή. Ἔτσι ὅσο διάβαζε τά λόγια τοῦ Θεοῦ, τόσο καλύτερος γινόταν. Προσπαθοῦσε νά τά ἐφαρμόζει
κι αὐτός στή ζωή του.....
Θά ἦταν πιά ἔφηβος ὁ Τιμόθεος, ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας πῆγαν ἐκεῖ στά
Λύστρα καί κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πίστη στόν Ἀληθινό Θεό ρίζωσε βαθιά μέσα του!
Κατέκτησε τήν ψυχή του καί τήν γέμισε μέ δύναμη καί φωτισμό. Ἦταν τόση ἡ εὐγνωμοσύνη του καί
ἡ ἀφοσίωσή του στό διδάσκαλό του, τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὥστε οὔτε στγμή δέν ἀποχωριζόταν ἀπό
κοντά του.
Οἱ δύο Ἀπόστολοι ἔμειναν ἀρκετές ἡμέρες στά Λύστρα, μέχρι πού πῆγαν ἐκεῖ κάποιοι φανατικοί
Ἰουδαῖοι. Αὐτοί ἔλεγαν στούς ἀνθρώπους νά μήν πιστεύουν ὅσα κηρύττουν οἱ Ἀπόστολοι, γιατί δέν
ἦταν σύμφωνα μέ τή θρησκεία τους. Καί τότε ἔπιασαν τόν Παῦλο καί ἄρχισαν νά τόν λιθοβολοῦν.
Ὁ Τιμόθεος παρακολούθησε μέ πόνο καί δάκρυα τόν λιθοβολισμό τοῦ διδασκάλου του.
Βοήθησε ἔπειτα μαζί μέ τούς μεγάλους νά τόν περιθάλψουν καί ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατό νά τόν
ἀνακουφίσει καί νά τόν εὐχαριστήσει. Τήν ἄλλη μέρα οἱ Ἀπόστολοι ἔφυγαν καί πῆγαν σέ ἄλλη πόλη.
Οἱ χριστιανοί στά Λύστρα νεόφυτοι στήν νέα πίστη ἔμειναν μόνοι… Ὁ Τιμόθεος ὅμως ἔμεινε
σταθερός, πιστός σέ ὅσα διδάχτηκε. Δέν παρασύρθηκε ἀπό τά ψέμματα τῶν ἀπίστων Ἰουδαίων. Οὔτε
ἀπό τίς διασκεδάσεις τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἔμεινε ἀκλόνητος στίς χριστιανικές του ἀρχές. Σεμνός,
ἐγκρατής. Μεγάλωνε μέ τήν ἐπιθυμία στήν ψυχή του νά γίνει κι αὐτός σάν τόν Ἀπόστολο Παῦλο.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔκανε τήν δεύτερη ἱεραποστολική του περιοδεία καί ἐπισκέφθηκε
πάλι τίς πόλεις πού εἶχε κηρύξει, ὁ Τιμόθεος ἦταν πιά νέος, πολύ σεμνός, δραστήριος καί ταπεινός.
60

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μόλις τόν εἶδε ὁ Ἀπόστολος εὐχαριστήθηκε ὑπερβολικά καί μέ πολύ συγκίνηση καί χαρά
πληροφορήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς γιά τήν ἐξαιρετική καί ἄμεμπτη διαγωγή του.
Ἔτσι, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ Τιμόθεος ἐπέμενε νά τόν ἀκολουθήσει καί νά εἶναι πάντα κοντά του καί
ὕστερα ἀπό θεία ἔμπνευση τοῦ Ἀποστόλου, τόν πῆρε μαζί του καί συνέχισαν τήν περιοδεία.
Ἀπό τότε ὁ Τιμόθεος ἔγινε ἀχώριστος σύντροφος καί βοηθός τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Στήν ἀρχή, ἐπειδή ἦταν ἀκόμη νέος καί δέν μποροῦσε νά
κηρύττει, βοηθοῦσε τόν Ἀπόστολο σέ ἄλλες ἐργασίες καί τόν φρόντιζε σάν
πατέρα του. Ἦρθε ὅμως καί ἡ ἐποχή, κατά τήν ὁποία ὁ Τιμόθεος ἀνέλαβε
μεγάλο ἀξίωμα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τρία χρόνια ἔμεινε στήν Ἔφεσο,
μεγάλη πόλη τῆς Μ. Ασίας, καί δίδαξε τό λαό. Ἡ Ἔφεσος δέν εἶχε δικό της
Ἐπίσκοπο. Μετά ἀπό προσευχή καί φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Ἀπόστολος
ἔκρινε, ὅτι καταλληλότερος γιά τό ἀξίωμα αὐτό ἦταν ὁ Τιμόθεος. Ἄς ἦταν νέος.
Ἦταν δοκιμασμένος στή πίστη. Πύρινος ἀπό θεῖο ζῆλο. Μέ πλούσιο τό θεῖο
φωτισμό καί μέ πολλά διοικητικά χαρίσματα. Τόν χειροτόνησε λοιπόν
πρεσβύτερο καί ἔπειτα Ἐπίσκοπο Ἐφέσου! Στό ἀξίωμά του αὐτό συνάντησε
πολλά ἐμπόδια καί κινδύνους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μάλιστα τοῦ ἔγραψε καί
ἰδιαίτερες ἐπιστολές, μέ τίς ὁποίες τοῦ ἔδινε συμβουλές πῶς νά φέρεται στήν
Ἐκκλησία καί πῶς νά ἐκτελεῖ τά καθήκοντά του. Καί πράγματι, ὁ Τιμόθεος
κυβερνοῦσε γιά πολλά χρόνια τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου ὅπως ἔπρεπε.
Τό 97 μ.Χ – ἦταν τότε αὐτοκράτορας ὁ Δομητιανός – εἶχαν ὀργανώσει
στήν Ἔφεσο μιά ὀργιαστική εἰδωλολατρική γιορτή. Ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος
γεμάτος ἀπό θεῖο ζῆλο προσπάθησε νά συστήσει στούς εἰδωλολάτρες νά
σταματήσουν τά μεγάλα κακά πού ἔκαναν. Ἀλλά ἐκεῖνοι μανιασμένοι τόν
θανάτωσαν μέ ρόπαλα, ὕστερα ἀπό ἄγριο ξυλοδαρμό.
Οἱ χριστιανοί θρήνησαν τό μαρτυρικό θάνατό του. Ἀργότερα μετέφεραν
τό ἱερό λείψανό του στήν Κωνσταντινούπολη, στόν ναό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Τή μνήμη του γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 22 Ἰανουαρίου.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Αὐτό ,παιδιά, ἦταν τό τέλος τοῦ παιδιοῦ ἑκείνου, πού ἀπό τά Λύστρα ἀκολούθησε τόν
Ἀπόστολο Παῦλο.
Ποιός φύτεψε τήν πίστη στό Θεό μέσα στήν καρδιά τοῦ Τιμοθέου; (Ἡ μητέρα του Εὐνίκη καί ἡ
γιαγιά του Λωίδα).
Ὅταν ἔγινε Ἐπίσκοπος ὁ Τιμόθεος πῶς ἄραγε νά αἰσθάνονταν οἱ χριστιανοί τῆς Ἐφέσου; (Πολύ
σεβασμό). Ὅλοι, ἀκόμα καί οἱ μεγαλύτεροί του στήν ἡλικία; (Βεβαίως ναί. Γιατί μέ τήν χειροτονία
πῆρε μεγάλο ἀξίωμα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Κήρυττε τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τελοῦσε ὅλα τά
μυστήρια. Ἀφιερώθηκε στήν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ, γιά νά σώζονται οἱ ἁμαρτωλοί).
Τόσο μεγάλο, παιδιά, εἶναι τό ἀξίωμα τοῦ κληρικοῦ! Ἄρα ἐμεῖς τί πρέπει νά δείχνουμε σ’
αὐτούς; (Σεβασμό καί ὄχι περιφρόνηση. Νά μήν τούς κακολογοῦμε καί νά μήν τούς θεωροῦμε κακό
σημάδι, ὅταν τούς συναντήσουμε).
Πόσες ἐπιστολές ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; (Δεκατέσσερις) Πόσες ἀπό αὐτές γράφτηκαν
πρός τόν Τιμόθεο; (Δύο. Ἡ πρός Τιμόθεον Α’ καί ἡ πρός Τιμόθεον Β’).
Ποιά ἡ ἀφορμή πού θανατώθηκε ὁ ἅγιος Τιμόθεος μέ μαρτυρικό τρόπο; (Ἐπειδή προσπάθησε
νά συστήσει στούς εἰδωλολάτρες νά σταματήσουν τά μεγάλα κακά πού ἔκαναν σέ μιά εἰδωλολατρική
γιορτή).
Ὑπάρχουν σήμερα εἰδωλολατρικές ἐκδηλώσεις; (Ναί, τώρα πού εἶναι Ἀπόκριες, γίνονται
καρναβάλια, πού εἶναι ἀναβίωση εἰδωλολατρικῶν πομπῶν).
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Μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα, ἀφοῦ εἴμαστε χριστιανοί καί ἀπόγονοι τῶν Ἀποστόλων καί τῶν
Μαρτύρων, νά συμμετέχουμε σέ εἰδωλολατρικές γιορτές καί ἐκδηλώσεις; (Ὄχι).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ποιός ξέρει νά μοῦ πῇ τί εἶναι οἱ Ἀπόκριες;
Σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησία μας Ἀπόκριες, παιδιά, εἶναι μία περίοδος τοῦ Τριωδίου καί Ο Χ Ι
μία περίοδος γιά ξεφάντωμα, μασκαρέματα, χορούς, γλέντια, πάρτι……
Τό Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο εἶναι ἕνα ἐκκλησιαστικό βιβλίο, κατανυκτικό, γιατί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους
μέ τούς γλυκύτατους ὕμνους του στήν προετοιμασία γιά τό Πάσχα. Μιά προετοιμασία μέ προσεκτική
ζωή, νηστεία, προσευχή, μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Τό Τριώδιο ἀρχίζει τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί
Φαρισαίου καί τελειώνει τήν νύχτα τῆς Ἀναστάσεως. Περιλαμβάνει συνολικά δέκα Κυριακές καί δέκα
ἑβδομάδες: Οἱ τρεῖς πρώτες εἶναι προπαρασκευαστικές. Ἀκολουθοῦν οἱ ἔξι ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν,
δηλαδή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τέλος ὑπάρχει μία ἀκόμη ἑβδομάδα, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Ἑπομένως πῶς διακρίνεται ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Τριωδίου;
Σέ τρεῖς περιόδους: 1) Ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τήν Κυριακή τῆς
Τυροφάγου, 2) Ἡ μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου,
3) Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Γιατί ἡ περίοδος αὐτή ὀνομάστηκε Τριώδιο;
Ἡ Ἐκκλησία μας στήν ὑμνολογία της χρησιμοποιεῖ πολλά εἴδη ὕμνων καί τροπαρίων, ὅπως τούς
Κανόνες. Οἱ Κανόνες εἶναι ἕνας μεγάλος ἀριθμός τροπαρίων μέ ἐννέα κατηγορίες, οἱ ὁποῖες λέγονται
Ὠδές. Στούς κανόνες λοιπόν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου κατά τήν περίοδο αὐτή ὑπάρχουν μόνο
τρεῖς Ὠδές (ὁμάδες τροπαρίων) ἀντί τῶν ὀκτώ ἢ ἐννέα πού ἔχουν οἱ Κανόνες ὅλη τήν ὑπόλοιπη
χρονιά.
Ἡ Τρίτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου λέγεται Κυριακή τῶν Ἀπόκρεων. Λέγεται ἔτσι γιατί τήν ἡμέρα
αὐτή οἱ Χριστιανοί ἀποκρεύουν, δηλαδή τρῶνε γιά τελευταία μέρα κρέας. Τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα
τρῶνε γαλακτοκομικά καί μετά μπαίνουν στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὅπου ἡ νηστεία εἶναι
αὐστηρότερη.
Ἄρα ἐμεῖς αὐτή τή περίοδο τί πρέπει νά κάνουμε;
Νά ἀγωνιστοῦμε περισσότερο γιά την σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Νά κάνουμε περισσότερη
προσευχή, νά νηστεύσουμε, νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, νά ἐξομολογηθοῦμε καί νά ζοῦμε
πιό προσεχτικά!
Ὁ Χριστός, παιδιά, ἦρθε νά συντρίψει τά εἴδωλα. Ἦρθε, γιά νά διαλύσει τήν εἰδωλολατρεία.
Ἦρθε ὁ Ἀληθινός Θεός, γιά νά σταματήσουν οἱ ἄνθρωποι νά προσκυνοῦν εἰδωλα.
Ἔτσι ἡ πρώτη μας ἀγάπη θά πρέπει νά εἶναι ὁ Χριστός! Ἡ μοναδική μας λατρεία!
ΣΥΝΘΗΜΑ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, αὐτοί οἱ γενναῖοι στρατιῶτες σου, Χριστέ, ἀντιστάθηκαν στίς διαταγές τῶν
τυράννων γενναῖα, περιφρόνησαν τά βασανιστήρια καί διέλυσαν τήν πλάνη τῆς ἀθεΐας καί τῆς
ἀπιστίας. Γι’ αὐτό τώρα ἄξια φοροῦν τά στεφάνια τῆς δόξας καί Σέ παρακαλοῦν καί γιά μᾶς, νά μᾶς
χαρίζεις τήν εἰρήνη καί τήν μεγάλη ἀγάπη Σου.
Βοηθήματα: «Τά παιδιά στό Χριστό», «Από τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου», «Ὁ Παράκλητος», «Ὁ ὄμορφος
κόσμος τοῦ Θεοῦ», «Χειραγωγία Χριστοῦ», «Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγώ δέ εὐφρανθήσομαι
ἐπί τῷ Κυρίῳ».
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