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Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμε τους ευσεβείς πιστούς ότι συνεχίζεται η Αγιογράφηση του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Γεωργίου Βισμπάντεν – Μάιντζ.
Η εικόνα είναι το έγχρωμον Ευαγγέλιο. Όπως αποφάσισε η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος «οι αγιογρά-
φοι δεν αναπαριστάνουν με την τέχνη τους έργα που είναι αντίθετα προς το περιεχόμενο του 
Ευαγγελίου. Αλλά εκείνο που αναφέρει η Γραφή, αυτό παρουσιάζουν με τη ζωγραφική τέχνη». Η 
αγιογραφία παίζει ρόλο γέφυρας ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θείο.
Όποιος προσεύχεται μπροστά στις εικόνες αναπαύεται ψυχικά βλέποντας τις συγκεκριμένες 
μορφές των αγίων και διδάσκεται πόσο επιβραβεύει ο Θεός και η Εκκλησία όλους εκείνους οι 
οποίοι έμειναν στη γή πιστοί στο θέλημά του. Την επιβράβευση φανερώνει ο φωτοστέφανος που 
υπάρχει στην εικόνα.
Σας ευγνωμονούμε για τη μέχρι τώρα στήριξή σας ηθική και οικονομική. Εκ των προτέρων ευ-
χαριστούμε για οποιαδήποτε μελλοντική σας προσφορά είτε δίδοντας χρήματα στο παγκάρι ή 
στο δίσκο του Ιερού Ναού είτε καταθέτοντας χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό δωρεών της 
ενορίας του Αγίου Γεωργίου Βισμπάντεν - Μάιντζ που θα βρείτε παρακάτω.

Μit großer Freude teilen wir den Gläubigen mit, dass die Kirchenwandmalerei (Hagiographie) der 
Kirche von Heiliger Georgios Wiesbaden-Mainz weiter geführt wird.
Die Kirchenwandmalerei (Hagiographie) ist das farbige Evangelium. Wie der 7. Ökumenische 
Rat beschlossen hat, „die Hagiographen vertreten mit ihren Kunstwerken keine Werke, die dem 
Inhalt des Evangeliums widersprechen. Aber was die Schrift erwähnt, das präsentieren sie mit der 
Malkunst”.
Die Hagiographie stellt eine Brücke zwischen dem Menschen und dem Göttlichen dar. Jeder, der 
vor den Bildern betet, ruht sich geistig aus, indem er die spezifischen Formen der Heiligen sieht 
und wird gelehrt, wie viel Gott und die Kirche alle diejenigen belohnen, die auf der Erde an seinen 
Willen treu geblieben sind. Die Belohnung wird durch den im Bild gezeigten Heiligenschein 
sichtbar.
Wir sind Ihnen dankbar für Ihre bisherige moralische und wirtschaftliche Unterstützung. Wir 
bedanken uns im Voraus für jede künftige Unterstützung, indem Sie Geld entweder an die Kollekte 
in der Kirche, oder an unten genanntes Spendenkonto der Griechisch Orthodoxen Pfarrgemeinde 
„Heiliger Georgios“ Wiesbaden – Mainz spenden
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Η αγιογράφηση του Ιερού μας Ναού
Die Wandmalerei unserer Kirche

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο καί ο ιερέας 
σας ευχαριστούν εκ των προτέρων. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Der Kirchenrat und der Pfarrer
danken euch allen im Voraus. GOTT SEGNE EUCH.


